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Voorwoord

Verbinding

Ook in het tweede jaar dat corona onder ons was, waren we veelal
verbonden via Teams, een Zoom-event, Miro-borden of een online
borrel. We waren verbonden, maar niet echt in verbinding. We
misten het echte gesprek. De non-verbale communicatie. Het even
een hand op iemands schouder. En elkaar inspireren met spontane
ideeën of mooie verhalen bij de koffiemachine.
We hebben door deze situatie ervaren hoe cruciaal verbinding
is. Om top onderwijs te verzorgen en voor het welzijn van onze
leerlingen en studenten. We verbinden ons onderwijs met trends
en ontwikkelingen in de buitenwereld om toonaangevend te blijven.
Onze creatieve talenten verbinden we aan opdrachten van het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om ervaring op
te doen in hun vakgebied. We hebben verbinding nodig om van
betekenis te zijn.
Dit lukt alleen als we ook binnen onze mooie school in verbinding
zijn. In de nieuwe organisatiestructuur die in 2022 verder vorm
krijgt, zijn de onderwijsteams in the lead om met elkaar en de
ondersteunende diensten eigen keuzes te maken voor hun opleiding.
In het proces van de teamjaarplannen, tijdens teambezoeken
of lunchgesprekken stemmen we de koers met elkaar af. In het
nieuwe onderwijsconcept Libi stippelen studenten in verbinding met
docenten en medestudenten steeds meer hun eigen leerroute uit.
Het project Sterk Techniekonderwijs zorgt binnen ons vmbo voor
nieuwe impulsen en innovaties.
Vanuit die echte verbinding kunnen de positieve ervaringen die we in
de coronacrisis hebben opgedaan een plek krijgen. Online onderwijs
of thuiswerken wanneer dat beter past. Een oudergesprek via Teams,
zodat ouders niet naar Boxtel of Eindhoven hoeven te reizen. Een
oriëntatiepagina op de website waar we verbinding zoeken met
toekomstige studenten en leerlingen.
Verbinding leidt tot vertrouwen, tot vrijheid en tot vooruitgang. In
2022 gaan we nog meer met elkaar de verbinding aan om kansen te
creëren en waar te maken. Creating opportunities!
André Gehring & Ruud Rabelink
College van bestuur
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Via dit Bestuursverslag informeren we je graag over de
belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van 2021.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de opbouw
van het verslag.

Leeswijzer

Hoofdstuk
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Thema’s die in het hoofdstuk aan
bod komen

1. Ons verhaal

Wie zijn wij; missie, visie en
strategische koers; leerlingen,
studenten en medewerkerspopulatie.

2. Hoe doen we het

Resultaten op het gebied van de
onderwijs- en examenkwaliteit;
passend onderwijs; de tevredenheid
van onze stakeholders; het
ziekteverzuim van onze medewerkers.

3 Toonaangevend onderwijs

De belangrijkste ontwikkelingen op
het gebied van het onderwijs en Leven
lang ontwikkelen in 2021; de stand van
zaken en ontwikkelingen op het gebied
van de maatschappelijke thema’s kwaliteitsafspraken mbo en vo.

4. Wendbare organisatie

Organisatieontwikkeling;
bedrijfsvoering; professionalisering;
teamplannen.

5. Samenwerking omgeving

Expertisecentrum; alumni;
internationalisering;
samenwerkingspartners

6. Verantwoording

Governancecode; verslag raad
van toezicht; verslag OR;
verantwoording Kwaliteitsagenda.

7. Financiën

Jaarrekening; treasury;
Notitie Helderheid

8. Continuïteitsparagraaf

(Financiële) meerjarenprognose;
leerling- en studentenontwikkeling;
risicomanagement.

Samenvatting
Welke doelstellingen hebben we gerealiseerd?
Thema

Doelstelling/norm

gerealiseerd

Diplomaresultaat mbo

70% norm Inspectie van het Onderwijs

76,3%

Jaarresultaat mbo

68% norm Inspectie van het Onderwijs

76,6%

Slagingspercentage vmbo

95%

100%

VSV vmbo

Onderbouw 1,0%
Bovenbouw 4,0%

0,4%

Niveau 3 2,75%

6,75%

Niveau 4 2,75%

3,16%

Minimaal 7,5

8,1 (alleen brugklassers)
8,0

Verzuim medewerkers

4,5%

6,51%

Tevredenheid medewerkers

Minimaal 7,2

7,6

Minimaal 7,0

7,5

Onderwijs

VSV mbo
Tevredenheid leerlingen
Tevredenheid studenten

0,42%

Organisatie

Tevredenheid stakeholders
Bedrijfstevredenheid
Tevredenheid ouders
vmbo

Minimaal 7,5

mbo

8,2
7,8

Financieel perspectief
Solvabiliteit

Norm > 0,3

0,81

Liquiditeit

Norm < 1

3

Rentabiliteit

Norm > 0

0,67%
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1. Ons verhaal

1. Ons verhaal

SintLucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst
én levert met creativiteit een betekenisvolle bijdrage aan de
veranderende samenleving.
Creating opportunities is de brede vertaling van de missie en visie.
We creëren kansen om van betekenis te zijn. Niet alleen voor
leerlingen en studenten, maar ook voor medewerkers, bedrijven
en andere partners. In een cultuur waarin de kernwaarden groei,
eigenheid, zelfvertrouwen, trots en plezier de basis vormen.

1.1. SintLucas

Met een breed aanbod creatief-technische opleidingen in Boxtel en
Eindhoven is SintLucas al meer dan 70 jaar dé vmbo- en mbo-vakschool
voor creatieve beroepen. Kortgezegd leiden we vormgevers op: mensen
die iets kunnen bedenken, ontwerpen en maken. Mensen die door ideeën
vorm te geven en vraagstukken op te lossen van betekenis zijn voor de
samenleving.

1.3. Visie2025

Om onze ambitie te realiseren is de Visie2025 - Creating
Opportunities ontwikkeld waarin drie strategische lijnen en
doelen zijn geformuleerd: Onderwijs - Leven lang ontwikkelen,
Organisatieontwikkeling en Samenwerking omgeving. Projecten
en initiatieven zijn benoemd en geprioriteerd om deze doelen
te realiseren. Lopende projecten en initiatieven zijn herijkt en
aangepast aan de nieuwe koers.

Zo’n 2.800 mbo-studenten en 500 vmbo-leerlingen werken dagelijks
binnen én buiten SintLucas aan hun ontwikkeling. Hierin worden ze
begeleid door ruim 550 medewerkers, gastmedewerkers en partners uit
de creatieve industrie. Ons onderwijs is verbonden aan ontwikkelingen en
innovaties in het bedrijfsleven en de maatschappij. Gevestigd in het hart
van de technologieregio Brainport en de (hoogwaardige) maakindustrie,
in Eindhoven en in Boxtel, levert dit tal van mooie kansen op.
Samenwerkingen strekken zich echter verder uit, tot over de landsgrenzen
heen.

In augustus 2020 is de Visie2025 geïntroduceerd.
Onderwijs - Leven lang ontwikkelen
In 2025 vindt persoonlijk leren plaats. Leerlingen en studenten
maken op basis van hun talent en persoonlijke ontwikkelbehoefte
keuzes binnen een ‘open curriculum’. Leren is niet gebonden aan
tijd en plaats, en formeel en informeel leren lopen door elkaar heen.
De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Door technologische
ontwikkelingen veranderen banen, nieuwe banen komen erbij, terwijl
andere juist verdwijnen. Succesvol kunnen meebewegen met deze
veranderingen vraagt van werkenden flexibiliteit en pro-activiteit.
Daarom investeert SintLucas in een Leven lang ontwikkelen.

1.2. Visie en missie:
SintLucas - voor betekenisvolle creativiteit

In de wereld van vandaag en morgen gaan ontwikkelingen snel en is
innovatie aan de orde van de dag. Creativiteit wordt daarbij gezien als
een van de belangrijkste vaardigheden van de toekomst. Creativiteit stelt
mensen namelijk in staat om niet alleen te creëren, maar ook te innoveren.
En innovatie is hard nodig om de complexe vraagstukken die organisaties en
de samenleving op zich
af zien komen, het hoofd te bieden. SintLucas ziet voor medewerkers,
studenten en leerlingen een belangrijke rol in deze beweging. Met een
expertisecentrum creativiteit willen we expertise en kennis op het gebied
van betekenisvolle creativiteit ontwikkelen en delen. Niet alleen intern, ook
binnen de creatieve industrie, andere sectoren en in de maatschappelijke
context. Praktisch onderzoek (Practoraat) met een directe link naar
praktijkgericht onderzoek (lectoraat), een onderzoekswerkplaats voor
medewerkers en trendwatching krijgen binnen dit expertisecentrum een
plek.

Organisatieontwikkeling
In 2025 werkt SintLucas als een waardegedreven netwerk dat
wendbaarheid mogelijk maakt: een platte organisatie waarin
integraal en resultaatverantwoordelijk wordt samengewerkt.
Samenwerking omgeving
In 2025 is samenwerking en interactie met de omgeving
vanzelfsprekend voor alle medewerkers van SintLucas. Binnen het
expertisecentrum wordt op een duurzame manier samengewerkt met
de buitenwereld om kennis te ontwikkelen en delen op het gebied
van betekenisvolle creativiteit.

In 2025 willen we hét opleidingsinstituut en expertisecentrum zijn dat
samen met het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties
creativiteit van betekenis maakt voor mensen en de samenleving.
Toonaangevend onderwijs dat volop mogelijkheden biedt voor een Leven
lang ontwikkelen én een organisatie die wendbaar is en ten dienste staat
van de dynamiek tussen onderwijs en de buitenwereld, maken onze ambitie
mogelijk.
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1.4. Onze organisatie en medewerkers
1.4.1. Organogram

Onderstaand organogram (figuur 1.) geeft de organisatiestructuur van
SintLucas weer. Het college van bestuur bestuurt de organisatie en legt
hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. Het directieteam
stuurt, onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur, meerdere
onderwijsteams aan die bij het mbo gecoördineerd worden door opleidingsen begeleidingscoördinatoren en bij het vmbo aangestuurd door twee
teamleiders. Ondersteunende diensten, die een directe relatie hebben
met de onderwijsuitvoering, zijn decentraal gepositioneerd en worden ook
aangestuurd door de directie.
Daarnaast hebben we een medezeggenschapsorgaan dat bestaat uit een
ondernemingsraad, een centrale studentenraad mbo, een formele ouderraad
vmbo, klankbordgroepen ouders mbo en een leerlingenraad vmbo.

VMBO TEAM
(leerling)

Zie voor de juridische structuur Bijlage 1.

RvT

CvB

Directie

MBO TEAM
(student)
Diensten
Organisatie
Figuur 1. Organogram
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Diensten
Onderwijs

1.4.2.

Medewerkerspopulatie

Type contract

Onderstaande tabellen en figuren geven onze medewerkerspopulatie
weer voor wat betreft aantallen, aard van het dienstverband, geslacht en
gemiddelde leeftijd op 31 december 2020 en 31 december 2021.
Categorie personeel 2021
Personeelslid CAO

Aantal mdw

338,95

Stagiair - met salaris/stagevergoeding

12

6,50

Stagiair - zonder salaris

24

0,00

Van ander bedrijf/filiaal ingeleend

85

23,57

546

369,02

Personeelslid CAO

Aantal mdw

324,10

Stagiair - met salaris/stagevergoeding

1

0,40

Stagiair - zonder salaris

41

4,40

105

1,31

553

330,21

Eindtotaal

109

84,08

Onbepaalde tijd

316

254,87

425

338,95

Tabel 3a. Aantal CAO-medewerkers per type contract 31 december 2021

Categorie gastmedewerker

2020

2021

gastdocent

61

55

Gast werkplaats-assistent

0

4

Gastinstructeur

1

3

62

62

totaal

Aantal FTE

406

Van ander bedrijf/filiaal ingeleend

Bepaalde tijd

Totaal

Tabel 2a Aantalmedewerkers headcount en FTE 31 december 2021

Categorie personeel 2020

Aantal fte

Aantal FTE

425

Eindtotaal

Aantal mdw

Tabel 3c. Aantal gastmedewerkers in 2020 en 2021

Tabel 2b. Aantal medewerkers headcount en FTE 31 december 2020*
*Nb. R
 egistratie van stagiairs met of zonder salaris en inhuur
van medewerkers gebeurde in 2020 anders dan in 2021.
Daarom zijn er verschillen in aantallen en FTE’s.

FTE per type contract

Tabel 4a. Aantal CAO-medewerkers per type contract 31 december 2020
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Aantal CAO-medewerkers per leeftijdsgroep 2021

CAO medewerkers naar geslacht,
leeftijd en dienstjaren

Aantal CAO-medewerkers per leeftijdsgroep

15

20-24

aantal
2021

aantal
2020

gemiddelde leeftijd

44,7

46,4

gemiddeld aantal dienstjaren

11,12

11,0

25-30

54

Aantal mannen

178

46%

31-35

54

Aantal vrouwen

247

54%

36-40

Tabel 5a. A
 antal CAO-medewerkers naar geslacht,
gemiddelde leeftijd en aantal dienstjaren

30

41-45

40

46-50

62

51-55

70

56-60

47

> = 61

43
0

20

40

60

Tabel 4a. A
 antal CAO-medewerkers per
leeftijdsgroep 31 december 2021

Totaal 425

MW per leeftijdsgroep

Aantal CAO-medewerkers per leeftijdsgroep 2020
7

20-24
25-30

37

31-35

48

36-40

34

41-45

47

46-50

63

51-55

73

56-60

48
49

> = 61
0

20

40

MW

60

Totaal 406

Tabel 4b. A
 antal CAO-medewerkers per
leeftijdsgroep 31 december 2020
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1.5. Onze opleidingen en leerlingen en studenten

Toelichting ontwikkelingen
Het totale medewerkersbestand is in 2021 licht afgenomen van 553 naar
546 medewerkers. Hieronder vallen de CAO-medewerkers, de stagiairs/
vrijwilligers en de extern ingehuurde medewerkers. Wat opvalt is dat het
aantal extern ingehuurde medewerkers is afgenomen (van 105 naar 85),
evenals het aantal stagiairs/vrijwilligers (van 42 naar 36). Het aantal CAOmedewerkers is juist toegenomen (van 406 naar 425 medewerkers – groei
van 4,7%; in FTE is de groei 4,6% - van 324,10 naar 338,95).
De daling van het aantal extern ingehuurde medewerkers zit niet in de
onderwijsteams, maar in de ondersteuning. De keuze om minder met
externe projectleiders en leden te werken ligt daaraan ten grondslag en
daarop aansluitend, het beleid om steeds meer projecten vanuit de lijn op
te pakken in plaats van de inzet van externe experts. Al blijft deze inzet ook
nu nog steeds nodig, met name omdat de organisatie nog sterk in beweging
is. In transitie naar een nieuwe, stabiele organisatiestructuur moeten
bepaalde capaciteitsproblemen tijdelijk opgevangen worden en/of is tijdelijk
specifieke expertise nodig.

1.5.1. Opleidingsaanbod

In 2021 boden we de volgende opleidingen aan:
Opleidingsaanbod mbo locatie Eindhoven
• Allround mediamaker
		 Kwalificatiedossier: Mediamaken;
• Audiovisuele technologie
		 Kwalificatiedossier: AV-productie;
• Audiovisuele vormgeving & animatie
		 Kwalificatiedossier: Mediavormgeving;
• Creative technologies
		 Kwalificatiedossier: Mediavormgeving;
• Crossmedia vormgeving
		 Kwalificatiedossier: Mediavormgeving;
• Digital design & motion
		 Kwalificatiedossier: Mediavormgeving;
• Fotografie
		 Kwalificatiedossier: AV-productie;
• Software development
		 Kwalificatiedossier: Software development;
• Podium- en evenemententechniek
		 Kwalificatiedossier: Podium en evenemententechniek.
• Bachelor visual communication en Spatial design
in samenwerking met de University of Northampton.

Binnen de onderwijsteams is de inzet van het aantal gastmedewerkers
stabiel. Net als in 2020 werden 62 gastmedewerkers ingezet. Het
aantal gastdocenten is afgenomen (van 61 naar 55) en er zijn meer
werkplaatsassistenten (vier) en een instructeur ingehuurd om het onderwijs
te ondersteunen.
Aan het begin van 2021 is er door een organisatiewijziging een aantal
wisselingen geweest in teamindelingen en functies. Daarom is de groei in
CAO-medewerkers niet per team te duiden. Ook de verschuiving in functies
is niet helemaal eenduidig, maar heeft bij de CAO-medewerkers dezelfde
ontwikkeling als bij de gastmedewerkers. Er zijn veel mensen bijgekomen
in een ondersteunende onderwijsfunctie en mensen die opgeleid worden tot
docent. Waar er vier docenten (3 LB, 1 LC) minder zijn dan in 2020, zijn er
daarentegen 15 docenten in opleiding meer dan in 2020. Ook hebben we
drie extra instructeurs, drie extra leeromgeving-assistenten en een extra
onderwijsassistent. Ook is er een nieuwe functie als Docent bijles.
De trend om extra capaciteit te hebben voor de klas (zowel in docenten,
als in ondersteuning van de docenten) past bij het doel van de NPOsubsidies om in te zetten op het wegwerken van de achterstanden
en andere negatieve effecten van de lockdowns in het onderwijs door
coronamaatregelen.

Opleidingsaanbod mbo locatie Boxtel
• Creatief vakman
		 Kwalificatiedossier: Creatief vakmanschap;
• Decoratie- & restauratieschilder
		 Kwalificatiedossier: Specialist schilderen;
• Ruimtelijk vormgeven
		 Kwalificatiedossier: Ruimtelijke vormgeving;
• Media- en evenementenmanagement
		 Kwalificatiedossier: Mediamanagement.
SintLucas heeft in 2021 het opleidingsaanbod met betrekking tot
arbeidsmarktperspectief en doelmatige verzorging van een opleiding
niet gewijzigd.

Daarnaast past het beeld van een afname van docenten en een toename
van docenten in opleiding bij de doelstelling van het Generatiepact
dat SintLucas ook in 2021 heeft ingezet, waarbij oudere medewerkers
gedeeltelijk afvloeien met een gunstige regeling ten gunste van
jonge mensen.
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Leerwegen vmbo
Het vmbo biedt drie leerwegen aan met het profiel Media, Vormgeving
& ICT (MVI). De drie leerwegen zijn: kaderberoepsgerichte
leerweg, de gemengde leerweg en de gemengd theoretische
leerweg.
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1.5.2.

Leerlingen- en studentenpopulatie

1.5.3. Toegankelijkheid en het toelatingsbeleid van studenten
en leerlingen

SintLucas kent, zowel voor leerlingen (vmbo) als voor studenten
(mbo), een toelatingsprocedure. Dit betekent dat iemand die zich
aanmeldt voor een opleiding, niet automatisch wordt aangenomen.

Aantal mbo-studenten per oktober
Opleiding

2021

2020

2019

82

83

80

Media- en evenementenmanagement

162

190

175

Podium- en evenemententechniek

107

110

125

Ruimtelijk vormgeven

925

969

987

Vormgeven & ambacht

262

262

236

Audiovisueel specialist + Fotografie

346

174

170

Mediavormgeving

714

844

875

Software development

143

118

61

--

17

55

2741

2767

2764

Allround mediamaker

Sign
Totaal

Mbo
Bij het mbo geldt voor alle opleidingen een toelatingsproces
waarbij, naast de juiste vooropleiding, een aantal activiteiten
verplicht is, waaruit blijkt dat een toekomstige student zich goed
heeft georiënteerd op de opleiding bij SintLucas. Alle aangemelde
studenten krijgen een toelatingsgesprek met een docent en student
van de opleiding waarin, afhankelijk van de opleiding, een portfolio
en/of thuisopdracht wordt besproken. Ook is er in het gesprek
ruimte voor de aspirant-student om vragen te stellen om zo een
goed beeld van de opleiding bij SintLucas te krijgen. Voor de
opleidingen Vormgeven & ambacht, Mediavormgeving, Fotografie,
Audiovisueel specialist en Ruimtelijk vormgeven selecteren we, naast
de juiste vooropleiding en verplichte activiteiten, op de aanvullende
eis ‘creatieve aanleg’. Het advies dat aspirant-studenten na de
toelating ontvangen is bindend. SintLucas beslist bij deze opleidingen
of de student wel of niet met de opleiding mag starten. Bij de
overige opleidingen is het advies niet bindend, de student maakt zelf
de afweging om na een negatief advies wel of niet te starten.

Tabel 6. Aantallen studenten per opleiding per oktober 2021, 2020 en 2019

Vmbo
De aspirant-leerling wordt na aanmelding uitgenodigd voor een
toelatingsgesprek waarin de motivatie van de leerling voor SintLucas
aan bod komt, hij creatief werk laat zien en een creatieve opdracht
uitvoert. Op basis van dit gesprek bekijken we met de leerling of hij
bij SintLucas past en wordt aangenomen.

Aantal vmbo-leerlingen per oktober
Peildatum
Aantal leerlingen

2019/2020
498

2020/2021
495

2021/2022
497

Tabel 7. Aantal leerlingen per 1 oktober 2021, 2020, 2019
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2. Hoe doen we het

2. Hoe doen we het

Het jaar- en diplomaresultaat laten een stabiele trend zien. Uit
bovenstaande tabellen blijkt dat SintLucas ruimschoots voldoet aan
de norm die door de Inspectie van het Onderwijs als ’voldoende’
wordt aangemerkt en voor beide indicatoren beter scoort dan de
vergelijkingsgroep vakscholen.

De Visie2025 vertalen we via een kaderbrief en teamplannen naar jaarlijkse
resultaten en kpi’s. In dit hoofdstuk komen onder meer de resultaten op
het gebied van de onderwijs- en examenkwaliteit, passend onderwijs en de
tevredenheid van onze stakeholders aan bod. Ook geven we inzicht in het
ziekteverzuim van onze medewerkers. Tot slot gaan we in op de klachten en
afhandeling daarvan in 2021.

2.1.2. Studiesucces vmbo

Het studiesucces in het vmbo wordt bepaald op basis van het
slagingspercentage.

2.1. Studiesucces

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het gemiddelde
slagingspercentage 2019-2021.

2.1.2. Studiesucces mbo

Voor het studiesucces van het mbo kijken we naar twee indicatoren die ook
door de Inspectie van het Onderwijs in het Onderzoekskader mbo 2021
worden gebruikt:
• Jaarresultaat: het aantal gediplomeerden in een jaar als percentage
van het aantal gediplomeerden, plus de ongediplomeerde
instellingverlaters in hetzelfde jaar. Een gediplomeerde in deze
context is een deelnemer/examendeelnemer die in het betreffende
jaar zijn diploma heeft behaald. Eerder behaalde diploma’s zijn hierbij
niet relevant;
• Diplomaresultaat: het aantal gediplomeerde instellingverlaters in
een jaar als percentage van alle instellingverlaters in hetzelfde jaar.
In welk jaar de gediplomeerde instellingverlater het diploma heeft
behaald is niet belangrijk.

Slagingspercentage kader
Slagingspercentage
gemengd - theoretisch

2019-2020

2020-2021

SintLucas

75,1%

75,4%

76,6%

Vergelijkingsgroep vakscholen

70,9%

73,8%

73,9%

Inspectie norm (niveau 3 en 4)

68,0%

68,0%

68,0%

2019-2020

2020-2021

SintLucas

75,2%

75,3%

76,3%

Vergelijkingsgroep vakscholen

71,0%

73,6%

73,0%

Inspectie norm (niveau 3 en 4)

70,0%

70,0%

70,0%

landelijk

96,7%

98,5%

100%

99,0%

100%

100%

100%

96,4%

Leerlingen die door toepassing van de wegstreepregel geslaagd zijn:
Kaderberoepsgerichte leerweg:
twee leerlingen
Gemengde leerweg - theoretisch: zeven leerlingen
Bovenstaande leerlingen hebben niet gekozen voor een herkansing,
omdat zij gebruik mochten maken van de wegstreepregeling.

Tabel 8. Jaarresultaat en diplomaresultaat 2018 – 2021
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2021

Wanneer het slagingspercentage hoger scoort dan zowel de norm
van 95% als het landelijk gemiddelde is het studiesucces ’Goed’.
Wanneer het slagingspercentage hoger scoort dan de norm van
95%, maar onder het landelijk gemiddelde, is het studiesucces
’Voldoende’. Wanneer het slagingspercentage lager is dan 95% is het
studiesucces ’Onvoldoende’.
SintLucas kent een bijzonder hoog slagingspercentage in het vmbo,
terwijl ook de examencijfers, zowel bij de kaderberoepsgerichte als
bij de gemengd theoretische leerweg, boven de norm liggen.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het diplomaresultaat van
SintLucas voor de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021.
2018-2019

2020

Tabel 9. Slagingspercentage vmbo 2019 – 2021

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het jaarresultaat van SintLucas
voor de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021.
2018-2019

2019
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2.2. VSV
VSV mbo
Het percentage VSV’ers is in 2020-2021 bij het mbo, na een dalende trend
van de afgelopen jaren, sterk gestegen, van 2,25% naar 3,28%. Met name
niveau 4, wat de grootste groep is, laat een veel sterkere stijging van
het VSV-percentage zien dan het landelijke percentage (cq. 2,21% naar
3,16% tov. landelijk 2,91% naar 3,18%). Het aandeel studenten dat VSV’er
wordt als gevolg van studie- of beroepskeuze gerelateerde zaken. is sterk
toegenomen, van 22% naar 32%. Het aantal dat uitvalt om persoonlijke
reden is verminderd, van 66% naar 58%.
Wat verder opvalt is het erg hoge percentage VSV bij de opleidingen
Software developer (10,3%), Allround DTP-er (8%) en
Allround mediamaker (6,7%).

Grafiek 10a. VSV en uitvalpercentages SintLucas 2014 - 2021
Grafiek 10b. VSV per niveau landelijk en bij SintLucas
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We vermoeden dat de coronamaatregelen een belangrijke rol spelen
bij het toegenomen aantal VSV’ers. We zien een toename van het
aantal studenten dat is uitgevallen door een verkeerde studiekeuze.
Doordat voorlichtings- en intakeactiviteiten veelal online moesten
plaatsvinden, horen we van de eerstejaars studenten dat ze toch
een minder goed beeld van de opleiding hebben gekregen. Hierdoor
kwamen de verwachtingen van de student bij de gekozen opleiding
soms niet uit. We voeren in schooljaar 2021-2022 een pilot uit bij
de richting Vormgeven & ambacht om aangenomen studenten in
de periode voor de zomervakantie uit te nodigen bij SintLucas voor
het volgen van workshops, zodat ze nog beter kennismaken met de
opleidingen.
Uit onderzoek onder studenten (Studentenraadpleging 2021) blijkt
dat het volgen van online onderwijs door een groot aantal studenten
als pittig is ervaren en bij een aantal studenten heeft gezorgd voor
mentale problemen en daarbij verhoogde kans op uitval. Verder zien
we een toename in de wachttijd bij de externe ondersteuning (GGZ),
waardoor studenten met complexe problematiek minder snel hulp
krijgen en er daardoor meer kans is op VSV.

Aantal VSV per leerjaar in schooljaar 2020-2021
leerjaar mbo

aantal VSV

leerjaar 1

39

leerjaar 2

26

leerjaar 3

16

leerjaar 4

7

Tabel 10c. VSV per leerjaar in schooljaar 2020-2021

Reden VSV in schooljaar 20-21
aantal
VSV'ers

percentage
van VSV'ers

persoonsgebonden - geen invloed

33

38%

persoonsgebonden - wel invloed

18

20%

1

1%

studie- en beroepskeuze

28

32%

arbeidsmarkt, omgeving

3

3%

zonder diploma wel succesvol

0

0%

Onbekend

5

6%

Crebo toekenning/geenuitval

0

0%

niet voldaan aan betalingsverplichting

0

0%

Reden

instellingsgebonden

Om het aantal VSV’ers te verlagen worden meer decaan- en
Switchtrajecten aangeboden en in schooljaar 2022-2023 komt er een
uitbreiding van het decanaat en Switch:
1.	Uitbreiding van het aantal beschikbare dagdelen decanaat
van acht naar tien dagdelen (0,5 fte voor Eindhoven, 0,5 fte
voor Boxtel). Concreet betekent dit dat twee medewerkers
ieder 2,5 dag hebben voor het decanaat;
2. Uitbreiding van Switch van 2,5 naar drie dagen.
Verder gaan we weer actiever het geoorloofde verzuim (ziekte)
monitoren en daar actie op inzetten. We onderzoeken of we op
locatie Eindhoven de M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde
Leerling) methodiek gaan gebruiken vanaf het nieuwe schooljaar. Dit
is een intensieve samenwerking tussen school, jeugdarts (GGD) en
leerplicht, waarbij met name de uitbreiding van het aantal uren voor
verzuimgesprekken en de advisering door de jeugdarts, het verschil
moet maken. Bij gebleken succes zou dit uitgebreid kunnen worden
naar Boxtel.

Tabel 10d. Reden VSV in schooljaar 2020-2021
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Aantal
uitschrijvingen
2018-2019

Percentages
2018-2019

Landelijk
2018-2019

Aantal
uitschrijvingen
2019-2020

Percentage
2019-2020

Landelijk
2019-2020

Aantal
uitschrijvingen
2020-2021

Percentage
2020-2021

Landelijk
2020-2021

VSV%
norm

VSV vmbo

Vmbo
onderbouw

0

0%

0,31%

0

0%

0,2%

1

0,4%

-

0,1%

Vmbo
bovenbouw

1

0,43%

0,8%

1

0,42%

0,9%

1

0,42%

-

1,0%

Tabel 11. VSV-cijfers vmbo 2018 -2021

Het percentage VSV is bij het vmbo in 2021 vergelijkbaar met de afgelopen
jaren en voldoet aan de norm.
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2.3. Passend onderwijs

Aantallen

Het coördineren van de ondersteuning vanuit Passend onderwijs is belegd
bij het zorgadviesteam (ZAT), waar in ieder geval een zorgcoördinator
(mbo), ondersteuningscoördinator (vmbo), begeleidingscoördinator
en orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en leerplicht deel van
uitmaken. Het ZAT coördineert de begeleiding binnen school en adviseert
indien nodig richting hulpverlening buiten de school. Tevens raadpleegt
het ZAT externe deskundigen, zoals verslavingszorg, GGD, de jeugdarts
en de politie bij het coördineren van de begeleiding. Binnen het onderwijs
begeleiden mentoren/LOB‘ers, onderwijsassistenten en coaches de
leerlingen en studenten, en is er een interne ondersteuningsvoorziening
(IOV) en huiswerkklas voor het vmbo. Op iedere locatie is een ZAT
aanwezig voor het mbo, daarnaast een voor het vmbo in Eindhoven. Elk
opleidingsteam heeft een begeleidingscoördinator die de schakel vormt
tussen de zorgcoördinatoren en de teams. Zij houden zich met name bezig
met het adviseren, signaleren en monitoren van de begeleiding waar de
teams verantwoordelijk voor zijn en verwijzen leerlingen en studenten door
naar het ZAT.

SintLucas vmbo
Casussen opgepakt door het ZAT

71 leerlingen

Aandeel orthopedagoog

41%

Aandeel Schoolmaatschappelijkwerk

21%

Aandeel GGD

17%

Aandeel leerplicht

18%

Leerlingen met een coach

48

SintLucas mbo Boxtel 2021

Inkomsten en uitgaven Passend onderwijs
Het is niet mogelijk voor SintLucas om een toelichting te geven op de
totale inkomsten en uitgaven van Passend onderwijs. Bij het mbo zijn de
inkomsten voor Passend onderwijs niet gelabeld en maken ze deel uit van
de lumpsum. Bij het vmbo zijn de kosten wel apart zichtbaar: in 2021 was
dit € 936.454.

Casussen opgepakt door het ZAT

78

Aandeel orthopedagoog

22%

Aandeel Schoolmaatschappelijkwerk

22%

Aandeel GGD

6%

Studenten die structueel extra
ondersteuning kregen

76

SintLucas mbo Eindhoven 2021

We kunnen de separate uitgaven voor Passend onderwijs nu nog
niet uit de administratie halen. Vanuit de werkgroepen Beleidsrijk en
resultaatverantwoordelijk begroten worden hierin stappen gezet, waardoor
dit in de toekomst wel mogelijk is.

Casussen opgepakt door het ZAT

60

Aandeel orthopedagoog

35%

Aandeel Schoolmaatschappelijkwerk

40%

Aandeel GGD

10%

Tabel 12. Aantal casussen Passend onderwijs 2021
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2.4. Ziekteverzuim medewerkers

We stimuleren en faciliteren de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers. In 2020 zijn we
gewisseld van arbodienstverlener (DPO2) en hebben
we samen interventies gedaan die zich meer richten
op vitaliseren in plaats van het voorkomen van
uitval en terugdringen van verzuim. In 2021 is
hiermee verder gegaan. SintLucas heeft samen met
DPO2 en de preventiemedewerker een onderzoek
uitgezet onder de medewerkers om de behoeften
met betrekking tot tijd- en plaatsonafhankelijk
werken in kaart te brengen. Op de uitkomsten
en inzichten is doorgepakt via korte termijnacties
(bijvoorbeeld takenverlichting en het opschorten van
projecten) en voor de lange termijn door nieuwe
voorwaarden te scheppen voor toekomstig beleid op
het gebied van werkomstandigheden. In 2022 gaan
we in samenwerking met DPO2 actief verder met
interventies om het verzuim terug te dringen en ons
ook (nog) meer te richten op preventie van verzuim.

2.5. Tevredenheid stakeholders

Figuur 13. Overzicht ziekteverzuimcijfers 2021

In het onderwijs wordt meer dan gemiddeld werkdruk ervaren. Dit is een landelijke trend, gekoppeld aan
vergrijzing en de vele veranderingen en toename van dynamiek in het werkveld en de organisatie. Bij
SintLucas focussen we op het voorkomen van verzuim en op vitaliseren, zodanig dat het percentage kort en
middellang verzuim daalt.
In 2021 vertoont het ziekteverzuim een grillig karakter. Als we het verzuim over de laatste twaalf maanden
afzetten tegen het verzuim in 2020 (6%), zien we een lichte toename (2021, 6,51%). De hoogte van het
ziekteverzuim is vooral toe te schrijven aan de coronacrisis en dan vooral aan de neveneffecten van corona,
zoals het mentale verzuim.
In de categorie 61+ is al geruime tijd sprake van hoog verzuim. Vanuit die medewerkers kwamen steeds
meer vragen om minder en/of anders te kunnen gaan werken, zodanig dat dit minder belastend was
voor hen. Met diverse medewerkers zijn vervolgens maatwerkafspraken gemaakt. De categorie 61+ heeft
daarnaast in 2020 en 2021 de mogelijkheid tot deelname aan een Generatiepact gehad. Het percentage lang
verzuim komt vooral tussen de 36-45 jaar en 56- 61+ voor, en voornamelijk als gevolg van mentale klachten.
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We onderzoeken periodiek de tevredenheid van
stakeholders, waarvan de resultaten op verschillende
niveaus worden uitgewerkt, van SintLucas totaal
tot klasniveau. De resultaten worden gepresenteerd
aan de directie, in de onderwijsteams en bij de
relevante ondersteunende diensten. Aan de hand
van de resultaten stellen we acties op die worden
opgenomen in de teamjaarplannen.
Afgelopen jaar is bij de verschillende onderzoeken
ook gevraagd naar de ervaringen tijdens de
coronapandemie. Over het algemeen kan worden
geconcludeerd dat zowel leerlingen, studenten,
stagebedrijven en medewerkers het fysieke onderwijs
en contact hebben gemist. Uit de onderzoeken blijkt
ook dat de communicatie over coronamaatregelen en
de inzet van medewerkers goed gewaardeerd wordt
door onze stakeholders.

Studentenonderzoek mbo
De tevredenheid van studenten bij SintLucas onderzoeken
we jaarlijks. Het ene jaar wordt deelgenomen aan de
landelijke JOB-monitor. Het andere jaar voert SintLucas zelf
een tevredenheidsonderzoek uit onder alle studenten, de
Studentenraadpleging.

2.5.1. Tevredenheid leerlingen en studenten
Leerlingen onderzoek
Het vmbo van SintLucas onderzoekt elke twee jaar de tevredenheid van
de leerlingen met de landelijke LAKS-monitor. Deze wordt in 2022 weer
afgenomen.
Ook bevragen we de brugklassers van het vmbo over de overstap naar de
middelbare school en de eerste ervaringen met SintLucas. Deze vragenlijst
is in 2020 niet uitgezet in verband met corona, in 2021 wel weer.

Grafiek 14. Rapportcijfers Brugklassers onderzoek SintLucas vmbo

Grafiek 15. Studenttevredenheid studenten mbo
(bron: Studentenraadpleging 2021)

SintLucas streeft naar een tevredenheid van minimaal een 7,5.

SintLucas streeft naar een studententevredenheid van minimaal
een 7,5. Deze score is ruimschoots gehaald.
Hoge
•
•
•

score:
Faciliteiten op SintLucas;
Begeleiding door stagebedrijf;
Veilig voelen op SintLucas.

Aandachtspunten:
• Stagebegeleiding vanuit SintLucas;
• Communicatie over het onderwijs;
• De organisatie van het onderwijs.
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In de Studentenraadpleging hebben we ook vragen gesteld over het
onderwijs in coronatijd.

Gezien de situatie rondom corona, vind ik het volgen van online
lessen in combinatie met fysieke lessen een goede aanpak.

3,0

De huidige dagindeling biedt mij voldoende ruimte
om te werken aan mijn opdrachten.

2,8

Ik voel me tijdens en na het volgen van online lessen energiek.

1,9

Ik voel me tijdens en na het volgen van fysieke lessen energiek.

2,8

Ik voel me gemotiveerd om online lessen te volgen.

2,2

Mijn docenten kunnen mij gedurende hun
online lessen gemotiveerd houden.

2,4

2.5.2. Oud-studenten

Hoe onze oud-studenten terugkijken op hun opleiding en wat ze na
hun opleiding gaan doen, geeft SintLucas belangrijke input voor de
onderwijsontwikkeling. Jaarlijks zet DUO Onderwijsonderzoek het
onderzoek MBO kaart uit onder de afgestudeerden van het afgelopen
jaar. De onderzoeken worden door ongeveer de helft van de
oud-studenten die zijn aangeschreven ingevuld.

Het volgen van de online lessen kost mij…
Minder inspanning dan het volgen van fysieke lessen

32%

Evenveel inspanning als het volgen van fysieke lessen

20%

Meer inspanning dan het volgen van fysieke lessen

48%

Ik weet mijn medestudenten, online of fysiek, voldoende
te vinden voor mijn vragen of hulp bij het leren.

3,1

Mijn docenten geven voldoende opdrachten waarbij
ik samen kan werken met mijn medestudenten,
zodat we van elkaar kunnen leren.

2,8

Ik ben tevreden over de informatie vanuit SintLucas
over corona (acties nav maatregelen).

3,1

Tabel 16. resultaten onderwijs in coronatijd (bron: Studentenraadpleging 2021)
Tabel 17. a en b. O
 verzicht vervolgstappen oud-studenten Boxtel
en Eindhoven 2020, 6 maanden na afstuderen

We zie op locatie Boxtel de afgelopen jaren een stijging van het
aantal studenten dat na SintLucas gaat doorstuderen (van 41% in
2018 naar 52% in 2020). Bij locatie Eindhoven is juist deze groep
kleiner geworden (van 48% in 2018 naar 38% in 2020). Verder zien
we op locatie Boxtel een afname van het aantal studenten dat na
SintLucas werkloos is geworden naar 2% in 2020 en is dit aantal op
locatie Eindhoven juist licht toegenomen naar 8% in 2020.
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2.5.3. Medewerkers

Het college van bestuur organiseert lunchgesprekken om samen met
de medewerkers de resultaten van de SLOS verder te duiden. Deze
lunchgesprekken staan gepland in maart en april 2022. Hierin wordt
ingegaan op de aandachtspunten uit de SLOS: werkdruk, vertaling
van strategie naar praktijk, ervaringen met ondersteunende diensten
en onderlinge afstemming teams. Het doel van deze gesprekken is
input voor het jaarplan van het college van bestuur en de directie.

In het jaar dat er geen landelijk onderzoek is, vullen medewerkers bij
SintLucas de SintLucas Organisatie Ontwikkelingsscan (SLOS) in. De
SLOS is in het najaar van 2021 uitgezet. In deze ontwikkelingsscan
kunnen medewerkers hun mening geven over bijvoorbeeld de visie van
de school, het personeelsbeleid, cultuur, onderwijsprocessen, begeleiding
van studenten, communicatie en verantwoording. Bijna 71% van de
medewerkers heeft de SLOS ingevuld.

2.5.4. Ouders

Op verzoek van het ministerie van OC&W heeft de MBO Raad een MTO
(medewerkers-tevredenheidsonderzoek) samengesteld. Behalve dat we de
resultaten gebruiken om te zien wat goed gaat en beter kan bij SintLucas,
worden de uitkomsten van dit onderzoek ook gebruikt om een landelijke
benchmark samen te stellen van de mbo-instellingen. Dit onderzoek wordt
om de twee jaar uitgezet en staat weer in het voorjaar van 2022 gepland.

Voor het meten van de tevredenheid van ouders houden we een
cyclus van twee jaar aan.
Dit onderzoek is in het voorjaar van 2021 uitgezet.

19. Rapportcijfer Ouderonderzoek 2021

SintLucas streeft naar een tevredenheid > 7,5
Ouders zijn positief over de digitale bijeenkomsten en online
oudergesprekken tijdens de coronaperiode. Zij geven echter ook
aan graag fysiek op school te willen komen. Een combinatie van
online en fysieke ouderbijeenkomsten zal voor de toekomst worden
uitgewerkt.

Grafiek 18. Resultaten SintLucas Organisatie Ontwikkelingsscan 2021

SintLucas streeft naar een tevredenheid van minimaal een 7,5.
Hoge
•
•
•

Hoge
•
•
•

score:
Ik voel me veilig op SintLucas;
Ik voel me een professional;
Ik kom gemaakte afspraken na.

Aandachtspunten:
• Betrokkenheid van ouders bij keuzes over stage en
vervolgstap na SintLucas;
• Informatie over studiereizen, rooster/uitval, stage.

Aandachtspunten:
• Mbo-onderwijsprojecten zijn inzichtelijk;
• Vertaling strategie naar praktijk;
• Afstemming tussen teams.
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2.5.5. Stagebedrijven

2.5.6. Klachten

Jaarlijks wordt met het bedrijfstevredenheidsonderzoek gemeten wat de
stagebedrijven vinden van SintLucas. Dit onderzoek geeft inzicht in de
ervaringen van bedrijven met de invulling en het verloop van de stage,
alsmede de ondersteuning en begeleiding vanuit SintLucas. In 2021 hebben
we stagebedrijven ook specifiek gevraagd naar hoe ze vinden dat SintLucas
tijdens de coronamaatregelen heeft gehandeld en gecommuniceerd.

SintLucas streeft er naar problemen zo dicht mogelijk bij de oorzaak
bespreekbaar te maken en op te lossen. Hierdoor groeien weinig
klachten uit tot formele klachten.
Door het management zijn, in 2021, 16 klachten behandeld. Deze
klachten hebben betrekking op begeleiding, onderwijsinhoud,
negatief advies, personeel, ICT, stage en omgeving. Door de
diversiteit van de klachten is het moeilijk aan te geven waardoor
klachten ontstaan. Goede communicatie is echter altijd een
aandachtspunt.
De klachtencommissie Bezwaar en beroep examens heeft een klacht
behandeld. Deze klacht had te maken met een afgewezen verzoek
voor een vrijstelling en de commissie heeft dit verzoek afgewezen.
Zowel de Algemene klachtencommissie als de commissie Ongewenst
gedrag hebben in 2021 geen klachten behandeld.

Grafiek 20. Rapportcijfer Bedrijfstevredenheidsonderzoek SintLucas 2021

Er wordt gestreefd naar een bedrijfstevredenheid van minimaal 7,0.
Hoge score:
• De student: wijze waarop student solliciteert, leer-/studiehouding
en beroepshouding.
Aandachtspunten:
• Begeleiding vanuit SintLucas.
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3. Toonaangevend onderwijs/Leven lang ontwikkelen

3. Toonaangevend onderwijs/Leven
lang ontwikkelen

3.2. Nationaal Programma Onderwijs
Achterstanden en Nationaal Programma Onderwijs
De coronasituatie heeft ook in 2021 geleid tot vertraging en
achterstanden in de vakvaardigheden bij leerlingen en studenten
én heeft sociaal-emotionele consequenties. Op het moment van
schrijven van dit bestuursverslag is bekend dat de overheid besloten
heeft deze subsidies, het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), die
in eerste instantie beschikbaar werden gesteld voor twee jaren, te
verlengen. Het geld uit het programma kan nu ook worden ingezet in
de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025, als dat nodig is. Dit geeft
meer ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten.

SintLucas breed en per opleiding zijn ontwikkelingen ingezet en initiatieven
genomen om toonaangevend en aantrekkelijk onderwijs te bieden dat
aansluit bij trends in het werkveld en in de maatschappij. Ook zijn in
2021 de eerste stappen gezet naar een visie en activiteiten op het gebied
van een Leven lang ontwikkelen. Corona heeft in 2021 invloed gehad
op het realiseren van onze ambities, de prioriteit lag op het verzorgen
van kwalitatief goed onderwijs en het welzijn van leerlingen, studenten
en medewerkers. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste
onderwijsontwikkelingen in 2021. Ook lichten we de stand van zaken
en ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke thema’s kwaliteitsafspraken mbo en vo toe.

Vmbo
Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat scholen in het voortgezet
onderwijs een hoger bedrag per leerling nodig hebben om de basis
te versterken. Middelbare scholen zijn langer dicht geweest dan
basisscholen en dat heeft ertoe geleid dat de vertragingen in het
voortgezet onderwijs groter zijn. Ook voor het schooljaar 2022-2023
worden achterstandsmiddelen vrij gemaakt. Doordat er zowel sprake
is van een basisbedrag als van achterstandsmiddelen, krijgen niet
alleen scholen met veel leerlingen met een risico op een grotere
vertraging of achterstand meer middelen. Er is breed gekeken
naar waar de basis verder moet worden versterkt. Gebleken is
dat bijvoorbeeld ook kinderen uit middenklasse-gezinnen behoefte
hebben aan betere ondersteuning. Deze leerlingen kunnen bij deze
verdeling van de middelen ook geholpen worden. Scholen horen in
het voorjaar van 2022 welk bedrag ze exact krijgen op basis van de
leerlingtelling en achterstandsscores op basis van 1 oktober 2021.

3.1. Onderwijs in coronatijd

Dat het onderwijs dankzij grote inspanningen van zowel docenten als
ondersteunende medewerkers doorgang heeft kunnen vinden, is iets waar
we heel trots op zijn.
Omdat begin van het jaar duidelijk werd dat corona er ook in 2021 voor
zou zorgen dat het onderwijs geheel of gedeeltelijk online zou moeten
plaatsvinden, hebben we, naast het crisismanagementteam, twee
werkgroepen opgezet: een werkgroep Onderwijs en een werkgroep Welzijn.
De eerste groep werkte aan het optimaliseren van het (online) onderwijs en
ondersteunen van docenten met vernieuwende pedagogische en didactische
werkvormen. De tweede groep ontplooide initiatieven ter ondersteuning van
het sociale welzijn van leerlingen, studenten en medewerkers in de vorm
van (online) activiteiten, ondersteuning en passende communicatie.
In 2021 heeft SintLucas geen onderwijsprogramma’s aangeboden die
minder uren omvatten dan de wettelijke vereisten.

SintLucas deelt de mening van het kabinet dat de verbreding van het
NPO-programma ziet als logische opmaat naar de meer structurele
aandacht voor verbetering van het onderwijs. Voor het programma
is een uitgebreide monitoring en verantwoording opgezet. In april
2021 heeft het SintLucas vmbo een schoolscan gemaakt om inzicht
te krijgen in de problematieken bij leerlingen, waarbij gekeken is
naar drie domeinen: cognitieve ontwikkeling, praktijkvorming en de
sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden. Op basis van de
bevindingen zijn interventies ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied
van lees- en taalonderwijs of extra ondersteuning in de klas bij
rekenen. Om de NPO-subsidie en interventies goed te kunnen blijven
monitoren zijn we in augustus het project Stuurinformatie vmbo
gestart. Zie bijlage 2 voor meer informatie over de schoolscan, de
ontwikkelde interventies en de inzet van gelden.

Leerervaringen corona
Alle onderwijsteams en ondersteunende diensten worden uitgedaagd om in
het jaarplan 2022 een ambitie op te nemen om de positieve elementen uit
de nieuwe manieren van (online) onderwijs ook na het coronatijdperk te
continueren.
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snel beschikbaar waren als verwacht en dat sommige begrotingen
waren gebaseerd op het hanteren van de 1,5 meter regel. Verder
bleek gewenste apparatuur pas veel later leverbaar dan gepland
en heeft SintLucas Boxtel afgezien van een avondopenstelling
om achterstanden in te halen, omdat dit niet nodig bleek. We
verwachten de achterstand op de subsidie in 2022 in te lopen.

In april 2022 wordt een tweede voortgangsrapportage naar de Tweede
Kamer gestuurd, met nieuwe gegevens over de uitvoering door SintLucas en
het welbevinden van leerlingen.
De NPO-gelden worden in de staat van baten en lasten 2021 verantwoord.
Belangrijke interne en externe belanghebbenden worden geïnformeerd over
de aard van grote afwijkingen ten opzichte van de begroting en de impact
daarvan op de financiële meerjarenbegroting. We delen de mening van het
ministerie om te onderzoeken of de middelen, die nu incidenteel aan het
onderwijs beschikbaar worden gesteld, meer structureel beschikbaar kunnen
komen.

De NPO-subsidies worden in de financiële administratie als
volgt verantwoord:
Niet geoormerkte (overheids-)subsidies worden als baten in
de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin
ze zijn toegekend. Geoormerkte (overheids-)subsidies worden
naar rato als baten verantwoord in het jaar waarin de daarmee
samenhangende lasten worden verantwoord.

Mbo
Ook in 2021 zijn in het mbo NPO-subsidies beschikbaar gesteld om de
achterstanden die opgelopen zijn ten gevolge van de coronacrisis in te
lopen. In 2022 komt € 1,2 mln. als subsidie (corona-enveloppe) beschikbaar
voor het mbo van SintLucas. De NPO-subsidie bestaat uit vijf onderdelen,
sub-subsidies:
1. Een verlenging van de IOP subsidie. De eerste tranche is begin 2022
verantwoord;
2. Een verlenging van de subsidie Extra hulp voor de klas. Deze subsidie
mag enkel besteed worden aan ‘manuren’ en niet voor materiële
kosten;
3. Devices: deze subsidie was in hoofdlijnen bedoeld voor studenten die
geen financiële middelen hebben om een laptop te kopen om vanuit
thuis het onderwijs te kunnen volgen, maar is toegevoegd bij de
corona-enveloppe 2021 om te besteden aan Begeleiding studenten en
devices ;
4. Begeleiding van studenten. Is in 2021 uitgebreid met nummer 3
‘Devices’ en is ontvangen in de vorm van een lumpsum;
5. Verhoogde instroom. Door de opgelopen achterstanden zijn studenten
langer op school en is er sprake van een subsidieverhoogde instroom.
Deze subsidie wordt als lumpsum ontvangen en hoeft niet specifiek te
worden verantwoord.

3.3. Onderwijsontwikkelingen mbo
3.3.1. Libi - Toekomstbestendig onderwijs mbo

In het voorjaar van 2021 is het nieuwe onderwijsconcept Libi voor
het mbo gepresenteerd (ontwikkeling naar persoonlijk leren op basis
van de filosofie Leven is leren, leren is leven). Dit onderwijsconcept
bestaat uit een aantal bouwstenen: Leerinhoud, Leeractiviteiten,
Begeleiding, Groeien en waarderen, Groepen, Tijd en Leeromgeving.
Om ervaringen op te doen en te leren hoe we kunnen bewegen
richting (onderdelen van) Libi heeft een aantal opleidingen voor
schooljaar 2021-2022 experimenten opgezet op een of een aantal
onderdelen van Libi. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal
experimenten naast de al lopende onderwijsontwikkelingen. De
experimenten worden door de mbo-onderwijsteams onderzoeksmatig
aangepakt, waarbij vooraf een nieuwsgierige vraag is geformuleerd.
Onderwijsadviseurs zijn betrokken bij het opzetten en begeleiden
van de experimenten, het Expertisecentrum bij onderzoek naar de
experimenten en het onderzoeksmatig werken. De ondersteunende
afdelingen sluiten waar mogelijk of waar noodzakelijk aan bij de
experimenten.

In 2022 ontvangt SintLucas € 1,2 mln. subsidie in de vorm van een
lumpsum en deze hoeft niet specifiek te worden verantwoord. We hebben
zelf wel in Afas een systeem ontwikkeld om alle subonderdelen vast te
leggen, te monitoren en te verantwoorden. Tevens vinden er gedurende
de looptijd van het subsidietraject maandelijks gesprekken plaats tussen
de businesscontroller en de budgethouders van een subsidieaanvraag om
de stand van zaken met betrekking tot de uitnutting te bespreken. Uit
deze gesprekken blijkt vooral dat uitnutting van de subsidie achterblijft bij
de verwachting. Dit komt onder andere doordat (gast-)docenten niet zo
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Tijdens twee dialoogsessies half oktober hebben we met een grote
groep collega’s het gesprek gevoerd over wat we de komende
jaren nodig hebben als professional, als team en als organisatie
om de beweging naar Libi te maken. De opbrengsten van deze
sessies worden meegenomen in de organisatieontwikkelingen
in 2022 om een implementatieplan en supportgroep voor de
onderwijsexperimenten en -ontwikkeling in te richten.
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Overzicht Libi-experimenten 2021-2022

4. Vormgeven, media & technologie 1

1. Ä6
Wat houdt het
experiment in?

Ä6 is een leerroute waarbij de ontwikkeling en
groei van de student centraal staat. Leren vanuit
intrinsieke motivatie en eigenaarschap. Ä6 is de pilot
van Libi waarin het geheel van alle onderdelen van
het onderwijsontwerp Libi wordt door gevoerd. Dat
kan heel gestructureerd middels afgesproken
begeleide momenten of juist heel open met veel
tijd en ruimte om te netwerken en te ontwikkelen
binnen eigen gekozen projecten in- en extern.
Er zijn op dit moment 28 gemotiveerde studenten gestart
vanuit verschillende leerjaren en verschillende opleidingen
binnen het kwalificatiedossier Mediavormgever.

Welke onderdelen
van Libi komen in
het experiment
terug?

2. Audiovisuele technologie
Formatief ‘beoordelen’ aan de hand van portfolio
gesprekken, het geven van feedback.

Welke onderdelen
van Libi komen in
het experiment
terug?

Anders waarderen/beoordelen (begeleiden).

- Personality;
-W
 erken aan maatschappelijke
projecten/betekenisvolle creativiteit
tijdens de Fusion-weken;
- Multidisciplinaire samenwerk-weken

Welke onderdelen
van Libi komen in
het experiment
terug?

- Persoonlijk leren;
- Multidisciplinair samenwerken;
- Betekenisvolle creativiteit.

5. Fotografie

Alle onderdelen van Libi.

Wat houdt het
experiment in?

Wat houdt het
experiment in?

Wat houdt het
experiment in?

Een vierdejaars student loopt vervroegd stage.
Na deze periode blijft hij bij dit bedrijf om
daar zijn meesterproef te maken. Door deze
constructie krijgt hij een vaste betrekking. Dit
is een testcase voor meerdere studenten.

Welke onderdelen
van Libi komen in
het experiment
terug?

Persoonlijk leren (geen vast stagemoment, maar
een moment dat geschikt is voor de student).

6. Podium- & evenemententechniek
Wat houdt het
experiment in?

3. Audiovisuele vormgeving
Wat houdt het
experiment in?

Formatief ‘beoordelen’ aan de hand van portfolio
gesprekken, het geven van feedback.

Welke onderdelen
van Libi komen in
het experiment
terug?

Anders waarderen/beoordelen (begeleiden).
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Freaky Friday: op vrijdagmiddag is de theaterzaal
en omgeving beschikbaar voor alle studenten
PE om te experimenteren en te oefenen.
Met regelmaat worden bandjes uitgenodigd
van de Metal Factory en Rock City Institute.
Studenten kunnen hun netwerk vergroten en
in samenwerking met de bandleden werken
aan een technisch verzorgd optreden.
Studenten mogen eigen externe
projecten uitvoeren (mits ze passen
bij hun eigen ontwikkeling).

Welke onderdelen
van Libi komen in
het experiment
terug?
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- De buitenwereld naar binnen halen;
- Multidisciplinair samenwerken intern en extern;
- Onderwijs op verschillende
locaties (buiten school);
- Persoonlijk leren door eigen externe projecten.

7. Media- en evenementenmanagement
Wat houdt het
experiment in?

Bij de opleiding Media- en evenementenmanagement
hebben de examenstudenten de tijd en ruimte gekregen
om te werken aan leerdoelen die zij zelf hebben
geformuleerd. Op die manier kregen studenten de
kans om het aangeboden onderwijs aan te vullen met
leerdoelen die aansluiten bij hun individuele wensen.
Tijdens deze Turn around Thursday waren de rollen
omgedraaid: de student bepaalt de inhoud van het
onderwijs. Wekelijks deelt de student met medestudenten
wat hij die dag gaat doen en uiteindelijk vertaalt de
student zijn leerweg naar een passend mediaproduct.

Welke onderdelen
van Libi komen in
het experiment
terug?

- persoonlijke leerdoelen;
- begeleidingsrollen;
- maatwerk.

3.3.2. Tweetalige opleiding Software development

In 2021 heeft het projectteam verder gewerkt aan de
doorontwikkeling van de opleiding Tweetalig Software development.
Doorontwikkeling curriculum
De 'puzzel' is gelegd om te komen tot een curriculum waarin
minimaal 50% van de onderwijstijd Engels de voertaal is. Gezien
de ambities van SintLucas (zoals o.a. multidisciplinair werken) is
dit een uitdaging. Verder zijn in 2021 concrete stappen gemaakt in
het ontwikkelen van lesmateriaal in het Engels en Nederlands, zoals
lesuitwerkingen, opdrachten en toetsopdrachten. De focus ligt op
het aanbrengen van ‘constructive alignment’ binnen een studeerbaar
curriculum.
Ontwikkelen visiestukken en beleidskaders
Ook heeft de projectgroep gewerkt aan visiestukken en beleidskaders
die nodig zijn voor de gewenste Nuffic certificering. Denk hierbij
aan een uitgewerkte visie op de didactiek (CLIL), het taalbeleid (dat
SintLucas breed ontwikkeld wordt, maar waarbij we ook iets zeggen
op opleidingsniveau) en de visie op internationalisering binnen
de opleiding.

8. Ruimtelijk vormgeven
Wat houdt het
experiment in?

Professionalisering docenten
Het docententeam heeft zich op twee vlakken geprofessionaliseerd:
• Engelse taal (gewenst niveau B2, geambieerde niveau binnen
SintLucas zelf C1). Er heeft een cursus plaatsgevonden waar
het team (indien wenselijk) aan deel heeft genomen. Hierna
volgde het examen;
• CLIL: Content Language Integrated Learning. In oktober
2020 heeft het team deelgenomen aan een driedaagse
opleiding om zodanig een professionaliseringslag te maken
in hun didactische vaardigheden vanuit de CLIL Visie. Deze
opleiding heeft gezorgd voor inzichten op basis waarvan we
zijn gaan werken aan een doorlopende leerlijn voor de vijf
taalvaardigheden waaraan studenten werken. Alleen zo kan
80% van onze studenten het gewenste minimale niveau (B2)
behalen.

Het focusproject in periode 4. Binnen Ruimtelijk
vormgeven is een denktank waarin gebrainstormd
wordt over Libi-onderwerpen. In het focusproject
wordt geëxperimenteerd met een aantal onderdelen,
zoals bijvoorbeeld de manier van feedback geven en
waarderen. De definitieve uitganspunten voor het
focusproject worden eind januari 2022 geformuleerd.
Begin februari gaan we het project schrijven.
Via het Lerend Netwerk is Ruimtelijk vormgeven bezig
met een pilot Anders Verantwoorden Examenbesluit. In
deze pilot wordt binnenkort gestart met het examineren
van kerntaak 1 via een portfolio examen. Deze pilot
start met cohort 2019, na hun leerstage in maart.

Welke onderdelen
van Libi komen in
het experiment
terug?

Anders waarderen/beoordelen.
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Aandachtspunten:
• De kwaliteitscyclus met betrekking tot deskundigheid van
assessoren is afgelopen jaar opgepakt en heeft in schooljaar
2021-2022 nog steeds aandacht nodig;
• Door een te lage facilitering en corona heeft er minder
monitoring op afname en beoordeling van examens
plaatsgevonden in het schooljaar 2020-2021. Monitoren
op afname en beoordelen, en dan met name in de
beroepspraktijk, heeft in de tweede helft van 2021 extra
aandacht gekregen.

3.3.4. Examinering

Op het gebied van examinering zijn we bezig met een
professionaliseringsslag en verbetering van de examenkwaliteit.
Examencommissie mbo
De commissie heeft de ingezette lijn van de afgelopen jaren voortgezet
en doorontwikkeld. De commissie werkt met een jaarplan en een plan van
toezicht, en handelt hiernaar. De leden uit het onderwijs hebben de taken
over de verschillende procesgebieden van de procesarchitectuur verdeeld,
en hebben op hun eigen portefeuille kwaliteitsdoelen geformuleerd en hier
resultaatafspraken aan verbonden. De examencommissie heeft het afgelopen
jaar veel tijd en aandacht besteed aan verbetering van de verbinding met
het onderwijs vanuit een dialoog met opleidingscoördinatoren, college
van bestuur en directeuren. Deze gesprekken hebben bijgedragen aan
verbeteringen op examenkwaliteit en aan een betere relatie en kortere lijnen
tussen onderwijsteams en de examencommissie.

Aanbevelingen met betrekking tot de basiskwaliteit
De kwaliteit van examineren en diplomeren is bij de opleidingen
geborgd. Als er iets niet goed gaat, signaleert de examencommissie
dat en volgen er verbeteracties. De kwaliteitszorg met betrekking tot
deskundigheid van assessoren en afname en beoordeling heeft nog
aandacht nodig.

Ondanks de coronamaatregelen is de betrokkenheid van de leden hoog
gebleven en werd er hard gewerkt aan afgesproken kwaliteitsdoelen en
bijhorende activiteiten. In het eerste semester heeft de commissie een
kwaliteitsmonitor ontwikkeld en gevuld met waarnemingen op kwaliteit van
examinering binnen de keuzedelen, generieke vakken en het aantal Crebo’s
dat SintLucas rijk is. Tijdens de gesprekken met college van bestuur, directie
en opleidingscoördinatoren zijn de bevindingen in de kwaliteitsmonitor
besproken. De examencommissie neemt waar dat het onderwijs de kwaliteit
van examinering en de deskundigheid van betrokkenen hoger op diverse
agenda’s heeft gezet en dat verbetertrajecten en interventies worden
opgepakt.

Aanbevelingen met betrekking tot een hogere ambitie
De basiskwaliteit is voldoende geborgd, waardoor er ruimte komt
voor het realiseren van hogere ambities die de examencommissie in
haar jaarplan 2021-2022 heeft opgenomen. De examencommissie
gaat monitoren op het verbeteren van de kwaliteit, beschikbaarheid
en vindbaarheid van studiegidsen en examenplannen. Daarnaast
monitort de commissie of binnen het onderwijs een kwaliteitscyclus
(pdca) op de exameninstrumenten en op de afname en
beoordeling wordt toegepast. De examencommissie monitort of
de verbeteradviezen de deskundigheid van betrokkenen verhoogt
en of de informatievoorziening aan de student en medewerker
verbetert. Voor wat betreft de kwaliteit van afname en beoordelen
zal de examencommissie monitoren of de gelijkwaardigheid van de
generieke vakken verbetert. Tot slot heeft de examencommissie door
haar beperkte toezicht in schooljaar 2020-2021 in schooljaar 20212022 ingezet op borging van de kwaliteit afname en beoordelen in
de beroepspraktijk.

Aandachtspunten en aanbevelingen
Vanuit een zelfevaluatie kunnen we de volgende aandachtspunten en
aanbevelingen benoemen.
Examinering en diplomering
De standaard kwaliteitsborging examinering en diplomering is voldoende.
De examencommissie is van mening dat zij voldoet aan de basiskwaliteit.
Bovendien heeft de examencommissie risico’s van examinering en
diplomering bij alle onderwijsteams in beeld en bespreekt deze met het
onderwijs. Ten slotte ziet de commissie in voorkomende gevallen toe op
het realiseren van verbetermaatregelen en neemt zorgvuldige besluiten bij
diplomering.
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De overlegstructuur en communicatieprocessen naar in- en
externe stakeholders zijn afgestemd en vastgelegd. Ook zijn we in
schooljaar 2021-2022 gestart met de herziening en modernisering
van het PTA, dit in samenhang met een veranderde visie op
toetsing en herkansingen. Voor schooljaar 2022-2023 zal het PTA
minder toetsdruk opleveren voor leerlingen en personeel, terwijl
het overzichtelijker wordt weergegeven voor ouders en leerlingen.
In schooljaar 2022-2023 werken we met een geactualiseerd
examenreglement.
Tijdens schooljaar 2022-2023 zal het toetsbeleid doorontwikkeld
moeten worden, terwijl de impact ten aanzien van de invoering
van de Nieuwe Leerweg groot zal zijn op verschillende bestaande
documenten. Denk hierbij aan LOB, overgangsregelingen, PTA
en protocollen. De examencommissie zal dit samen met de
curriculumcommissie monitoren en ontwikkelen.

Validering exameninstrumenten
SintLucas ontwikkelt zijn eigen examens in route 2 van de routekaart om de
volgende redenen:
• Het zelf ontwikkelen van examens betekent dat de deskundigheid
van examenfunctionarissen groter blijf dan bij inkoop. Er wordt beter
nagedacht over de inhoud van de examinering;
• Niet voor alle opleidingen binnen SintLucas is inkoop mogelijk;
• SintLucas streeft naar een uniforme werkwijze binnen examinering,
dit is niet mogelijk als je verschillende leveranciers hebt;
• Door het zelf ontwikkelen van examens sluiten de examens beter aan
op het onderwijs en andersom.
Corona
De examencommissie heeft in 2021 te maken gehad met maatregelen van
het RIVM. Landelijke servicedocumenten en het verantwoord diplomabesluit
hebben richting gegeven aan SintLucas en aan de examencommissie. In
overleg met de onderwijsteams heeft de examencommissie aanpassingen
op de examenvorm en examensetting doorgevoerd en grip gehouden op de
examenkwaliteit en de waarde van het diploma.

3.3.5. Keuzedelen

SintLucas heeft in het kader van de keuzedelen gekozen voor een
arrangement met een uitgestelde keuze. In het studiejaar 20202021 konden de studenten uit 17 verschillende richtingen een keuze
maken uit een aanbod van 59 keuzedelen. In studiejaar 2020-2021
werden 53 keuzedelen geëxamineerd.

Examencommissie vmbo
In schooljaar 2021-2022 heeft er een herstructurering van de
examencommissie plaatsgevonden. De examencommissie voldoet aan de
nieuwe wetgeving (per 1 augustus 2021) voor scholen in het voortgezet
onderwijs. In dit schooljaar hebben we tevens de eerste stappen gezet naar
professionalisering van de examencommissieleden.
Gedurende het schooljaar is onderstaande werkwijze vastgesteld:
Eigen
•
•
•

Binnen de intranetomgeving van SintLucas is een informatiepagina
voor de keuzedelen ingericht. Op deze pagina kunnen studenten
zich via een applicatie inschrijven voor de keuzedelen die worden
aangeboden in hun vervolgtraject. Studenten moeten hun
eerste, tweede en derde keuze kenbaar maken. Deze applicatie
borgt meteen de communicatie naar het roosterbureau en de
examencommissie als er een keuzedeel wordt gekozen dat niet aan
het kwalificatiedossier is gekoppeld. De keuzedelen zijn bij SintLucas
in principe gekoppeld aan de opleidingen, maar de studenten hebben
ook de mogelijkheid om te kiezen voor keuzedelen bij andere
opleidingen. In dat laatste geval wordt er een zogenaamde overlapcheck gedaan om te controleren of er overlap is met het reguliere
programma. In het geval van overlap wordt de student automatisch
ingedeeld bij een keuzedeel die wel is gekoppeld aan zijn opleiding.

werkwijze, taken en rolverdeling examencommissie
Gemandateerd bevoegd gezag: directeur vmbo;
Portefeuille examenzaken (operationeel): teamleider vmbo;
Examencommissie: drie leden, voorzitter is secretaris eindexamen,
allen aan te stellen door gemandateerd bevoegd gezag.

Wettelijke taken examencommissie
• Kwaliteit SE borgen (secretaris eindexamen);
• Examenreglement (lid);
• PTA (lid);
• Errata PTA/Examenreglement (secretaris eindexamen);
• Vastleggen en bijstellen eigen werkwijze (lid);
• Jaarverslag (secretaris eindexamen);
• Evaluatie en (on)gevraagd advies (via secretaris eindexamen);
• Toegevoegd vanuit organisatie: fraudebeleid (lid);
• Toegevoegd vanuit organisatie: curriculumcommissie (lid).

Bestuursverslag SintLucas 2021

30 van 104

3.3.6. Fusion

De afgelopen jaren heeft SintLucas gewerkt met Netwerkweken.
Dit was een aantal weken per jaar waarin studenten SintLucas
breed in groepen in een korte ‘onderdompelopdracht’ aan een
maatschappelijk thema werkten. Na een evaluatie in 2020 bleken
docenten en studenten de meerwaarde van de Netwerkweken
absoluut te zien, maar dat er ook zorgpunten zijn over de tijdsduur
van een week, de organisatie en het gebrek aan eigenaarschap en
invloed vanuit de opleidingsteams en de studenten. Ook waren de
thema’s soms te groot en ingewikkeld voor de belevingswereld van
de student.
Op basis van bovenstaande input is besloten het idee van de
Netwerkweken wel te behouden. De insteek past bij de ontwikkeling
van SintLucas naar betekenisvolle creativiteit. En bij het kader van
de burgerschapsagenda van het ministerie van OC&W en de MBO
Raad om studenten te leren omgaan met het spanningsveld tussen
zelfstandigheid en individualisme enerzijds, en sociale betrokkenheid
en verantwoordelijkheid anderzijds, op basis van maatschappelijk
geldende basisnormen.
Onder de nieuwe naam Fusion -Fusion staat symbool voor het
gebruikmaken van bestaande elementen om tot iets nieuws
te komen- krijgen de Netwerkweken sinds 2021 een nieuwe
invulling. Centraal staan actuele maatschappelijke thema’s,
waarbij studententeams vrij zijn om hun eigen Fusion-vraagstuk
te formuleren en autonome keuzes te maken over de aanpak en
invulling. Bij voorkeur wordt er een externe opdrachtgever bij
betrokken en wordt actief verbinding gelegd met de buitenwereld
door middel van inspiratielezingen, excursies en ontmoetingen.
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We merken dat er in 2021 door corona minder projectaanvragen
zijn binnengekomen. Door de verbeterde situatie in 2021 waarbij
studenten weer meer op school konden werken en risico's afnamen
door de vaccinatie zijn er in 2021 wel meer projecten vanuit
onderwijs opgepakt en afgerond dan het jaar ervoor. Het hoge aantal
aanvragen van 2020 heeft waarschijnlijk nog te maken met de
actievere acquisitie en externe bezoeken in 2019 toen de wereld nog
open was.

3.3.7. Stage, projecten, jobs en conceptstore

Het bedrijfsleven, en specifiek de creatieve sector, is door de coronasituatie
hard geraakt en dit had in 2021 ook effect op het vinden van een stageplek
voor onze studenten. Daarnaast was het vanuit huis stagelopen tijdens
de lockdowns voor veel studenten een extra uitdaging. Ondanks deze
lastige omstandigheden is het gelukt om voor bijna alle studenten een
stageplek te regelen en zijn we trots op dit resultaat. Stagebegeleiders,
bedrijfscontactpersonen en studenten hebben ontzettend hard gewerkt om
dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Ook heeft de goede samenwerking
met de stagebedrijven en SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven) bijgedragen aan het grote aantal studenten dat in februari en
in augustus met een stage is kunnen starten. De aangepaste urennorm voor
stage bood hierbij uitkomst en sommige studenten hebben via SintLucas
een vervangende stage-opdracht uitgevoerd bij SintLucas die voldeed aan
de aangepaste eisen van het servicedocument.

SintLucasNXT JOBS en Conceptstore
Het uitzendbureau SintLucasNXT Jobs biedt studenten de
gelegenheid om extra werkervaring op te doen. Feedback van
opdrachtgevers over de uitgevoerde opdrachten en beroepshouding
van studenten vormt input om onze opleidingen te verrijken.
SintLucasNXT Jobs en Conceptstore zijn in 2021 onderdeel geworden
van SintLucas. Begin 2021 heeft het deels nieuwe team energie
gestoken in de fysieke verhuizing en overgang naar de SintLucas
organisatie.

Projecten
Naast stage lopen doen studenten bij SintLucas praktijkervaring op met
opdrachten voor levensechte klanten. Onderstaand het beeld van het aantal
aangevraagde en afgeronde projecten in 2021 in vergelijking met het
jaar 2020.

2021 Eindhoven

Aantal

2020 Eindhoven

Aantal

Aantal aanvragen

121

Aantal aanvragen

173

Aantal afgerond

36

Aantal afgerond

17

Afgewezen

32

Afgewezen

94

2021 Boxtel

Aantal

2020 Boxtel

Aantal

Aantal aanvragen

91

Aantal aanvragen

121

Aantal afgerond

46

Aantal afgerond

52

Afgewezen

22

Afgewezen

45

Tabel 21. Aantal projectaanvragen en afgeronde projecten in 2020 en 2021

In totaal zijn er in 2021	212 projecten aangevraagd, 82 afgerond
en 54 afgewezen.
In totaal waren er in 2020	294 projecten aangevraagd, 69 afgerond
en 139 afgewezen.
76 projecten uit 2021 staan nog open en worden mogelijk in 2022 als
project opgepakt.
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3.4. Onderwijs vmbo

Jobs
Ook door corona is 2021 voor Jobs een rustiger jaar geworden dan gepland.
Er zijn 136 aanvragen uitgezet, tegenover 156 in 2020. 18% is weer door
de opdrachtgever ingetrokken (vaak door corona) en voor slechts 1% van
de jobs is geen match met een student gevonden.

3.4.1. Onderwijs- en teamontwikkeling

Door de coronamaatregelen hebben het verzorgen van goed
onderwijs en het begeleiden van leerlingen in 2021 voorop gestaan,
waardoor nieuwe ontwikkelingen meer op de achtergrond kwamen.
Op het gebied van onderwijsontwikkeling staat het vmbo voor een
doorontwikkeling van het profiel Media Vormgeving & ICT (MVI).
Ook is het vmbo aangesloten bij het landelijke Platform MVI waar
we met andere scholen onder andere een visie ontwikkelen voor
MVI-onderwijs. De ontwikkeling is door corona vertraagd en wordt
in 2022 verder opgepakt. Op het gebied van leerlingbegeleiding en
mentoraat stonden LOB-gespreksvaardigheden op de agenda en het
herschrijven van het beleidsstuk LOB. Beide worden in het lopende
schooljaar afgerond. Daarnaast is een project gestart om studenten
weerbaarder te maken.
Teambuilding en professionalisering zijn belangrijke speerpunten
binnen het vmbo-team. Corona heeft gezorgd voor nieuwe inzichten
en de wereld om ons heen blijft veranderen. Dit vraagt iets anders
van ons als vmbo-school en van de docent. Op dit gebied zetten we
in 2022 stappen met elkaar.

3.4.2. Sterk Techniekonderwijs (STO)

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s en scholen geld om te werken aan
sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen
goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In een
regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal
bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. Het SintLucas
vmbo is penvoerder van regio Eindhoven met twee andere vmboscholen. De Brainport regio Eindhoven is het kloppend hart van
de Nederlandse kennisintensieve maakindustrie. Het zijn vooral
de technologische ontwikkelingen (specifiek in de maakindustrie)
die nieuwe eisen aan het onderwijs stellen. In het kader hiervan
ontplooit het vmbo gezamenlijke activiteiten met de andere
betrokken scholen en activiteiten specifiek voor SintLucas met de
focus op het doorontwikkelen van het MVI-profiel.

Grafiek 22. Verdeling Jobs naar vakgebied 2021

Conceptstore
In de (online) Conceptstore kunnen studenten producten die ze maken
verkopen. De Conceptstore heeft meer producten verkocht dan het jaar
ervoor. Onder meer een project waarbij studenten van niet gebruikte
banners voor het festival Paaspop, producten zoals tassen en accessoires
hebben gemaakt, was erg succesvol. Met name voor studenten van
de opleiding Creatief vakman biedt de Conceptstore mogelijkheden.
Zes studenten werken structureel een zaterdag per twee weken onder
begeleiding van een professional in het atelier.

Afgelopen jaar hebben we op een aantal thema’s veel hinder
ondervonden door corona. Hierdoor zijn de geplande docentstages
nog niet goed op gang gekomen en wordt in 2022 een inhaalslag
gemaakt. Bij het thema primair onderwijs enthousiasmeren voor
technologie is er een pilot gestart voor lessen technologie op een
basisschool, zijn er leskisten ontwikkeld en worden er workshops
ontwikkeld en gegeven in samenwerking met het bedrijfsleven. Ten
aanzien van professionalisering en ontwikkeling van lesmateriaal is
er veel gedaan voor het MVI-onderwijs en is er een nieuw keuzevak
Innovatie en prototyping ontwikkeld.

In 2022 ligt de focus van SiNTLUCASNXT op het vergroten van het interne
draagvlak bij de docenten en het werven van meer studenten. Daarnaast is
een duidelijke positionering en marketing en communicatie belangrijk om
SiNTLUCASNXT extern op de kaart te zetten. Tot slot vraagt de ontwikkeling
van een efficiënt werkproces aandacht.
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Co-financiering
Het algemene beeld van de co-financiering van STO is dat de uitnutting
hoewel een enkele school de eis wel haalt- achterblijft bij de gestelde
minimumeis van 10%. Gelukkig is de uitnuttingstermijn met een half jaar
verlengd, tot de zomer van 2024. Grootste oorzaak zijn de lockdowns
tijdens de coronapandemie. Eind 2021 en begin 2022 is er tijdens het
directeurenoverleg extra aandacht besteed aan deze cofinanciering.
Vanuit de penvoerder is een voorlichting geweest over welke activiteiten
onder cofinanciering kunnen worden weggeschreven. Zo kan er, buiten de
reguliere kosteloze inzet van arbeid, ook bijvoorbeeld gedacht worden aan
verleende kortingen op technische apparatuur aan de deelnemende scholen.
Verder is bekend gemaakt dat de tijdelijke STO subsidie wordt omgezet in
een structurele geldstroom. De hoogte en de verdeling over de scholen is
nog niet bekend.

Met ingang van 1 oktober 2021 is er een Kwartiermaker LLO
benoemd met de opdracht om de visie op LLO te formuleren en
het tot stand brengen van de werkorganisatie voor LLO. Daarnaast
zal de kwartiermaker een rol vervullen in het benutten, dan wel
uitbreiden van bestaande netwerken, in- en extern. Samenwerking
is daarbij een sleutelwoord. Ieder vanuit eigen kracht met als doel
om een leven lang ontwikkelen tot een blijvend, niet meer weg te
denken, succes te maken.
Met ingang van 1 februari 2022 start de coördinator Leven
lang ontwikkelen. De coördinator richt zich onder meer op het
verkennen van de regionale marktbehoeften bij bedrijven en
creatieve professionals, waaronder alumni. Op basis hiervan worden
leerprogramma’s met open inschrijving, incompany trainingen en
events georganiseerd. Ook moet hierbij nadrukkelijk gedacht worden
aan arrangementen voor leren op de werkplek (learning on demand).

3.5. Leven lang ontwikkelen (LLO)

3.6. Toekomstbestendig onderwijsaanbod

In de Visie2025 is LLO een van de drie speerpunten. Waar SintLucas in het
verleden trainingen en cursussen aanbood in de vorm van contractonderwijs
voor derden buiten de school, zal het speerpunt van een Leven lang
ontwikkelen zich over een bredere as uitstrekken. In de komende
jaren willen wij voor onze medewerkers en alumni, en voor werkenden
binnen en buiten de creatieve industrie een aantrekkelijk aanbod aan
opleidingen en cursussen verzorgen. Met het aanbieden van permanente
ontwikkelmogelijkheden op het brede gebied van creativiteit kunnen we
blijvend van betekenis zijn voor individuen en voor het innovatievermogen
van bedrijven en de maatschappij.

Om het imago van toonaangevende vakschool voor betekenisvolle
creativiteit waar te maken en de doelstelling van minimaal 2800
mbo-studenten en 500 vmbo-leerlingen te kunnen blijven halen, is
een toekomstbestendig en wendbaar onderwijsaanbod voor SintLucas
van belang. Dit gaat verder dan alleen het opleidingsportfolio.
Ook leerroutes, keuzedelen, doelgroepen en bijvoorbeeld duur van
opleidingen spelen hierbij een rol.
Om te komen tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod is eind
2021 gestart met een brede verkenning (fase 1) om de situatie
van SintLucas en de omgeving en stakeholders in kaart te brengen.
Vanuit deze verkenning worden in het voorjaar van 2022 scenario’s
en keuzes voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod gemaakt
(fase 2). Ontwikkeling van deze scenario’s zal in fases de komende
jaren plaatsvinden.

Zoals verwoord in het Libi Onderwijsontwerp: ”Bij SintLucas kun je blijven
leren; initieel en post-initieel lerenden (alumni) ontmoeten elkaar en leren
van elkaar. Met een uniek (online) portfolio kan de lerende zijn kwaliteiten
en waarde voor de wereld op ieder moment tonen. Doordat SintLucas de
groei van de lerende centraal zet en hem daarbij maximaal ondersteunt,
maakt het niet uit wanneer een lerende in-, door-, herin- en uitstroomt.”
De leer- en ontwikkelprogramma’s zullen vanuit vraag worden ontwikkeld
voor met name de doelgroepen:
1. Medewerkers en werkgevers in het midden- en kleinbedrijf
(5 – 250 medewerkers).
Een focus op de conservatieve sectoren: techniek, bouw, zorg &
welzijn, agri & food, transport & logistiek;
2. De culturele / creatieve sector (en kleine overlap met vrijetijdssector:
onder andere cultuur, evenementen).
Een focus op zzp‘ers: wendbaar zijn voor vandaag en morgen;
3. Alumni van SintLucas;
4. Medewerkers van SintLucas.
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4. Wendbare organisatie

4. Wendbare organisatie

4.2. Ontwikkeling medewerkers en professionalisering
4.2.1. Seniorenbeleid

De Visie2025 is gericht op het ontwikkelen van een wendbare
organisatie die eraan bijdraagt dat we van betekenis kunnen zijn.
Resultaatverantwoordelijke onderwijsteams en diensten hebben de ruimte
om initiatieven te nemen voor de ontwikkeling van ons onderwijs (richting
Libi) in verbinding met het werkveld en de omgeving. Samenwerken
gebeurt vanuit kwaliteiten en rollen, over teams en afdelingen heen, in een
waardegedreven netwerk dat ten goede komt aan de bevlogenheid en het
welbevinden van onze medewerkers. In 2021 zijn hiervoor de eerste grote
stappen in de organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en het maken van
teamplannen gezet.

Generatiepact
Conform de CAO MBO kent SintLucas een seniorenregeling, het
Generatiepact. In 2019 hebben we deze regeling aangeboden
aan medewerkers die 62 waren op 1/8/2020 of 1/8/2023 (en aan
alle voorwaarden voldeden betreffende omvang en lengte van het
dienstverband). Per 1 augustus 2021 is de tweede lichting van
deze groep gebruik gaan maken van deze regeling. In 2021 heeft
het CvB, na instemming van de OR, besloten deze regeling, in een
iets aangepaste vorm, wederom aan te bieden voor medewerkers
die 62 zijn op de instroommomenten 1/8/2022 of 1/8/2023. Voor
potentiële deelnemers zijn twee online sessies door een externe
partij georganiseerd waarin de financiële aspecten werden toegelicht.
Daarnaast is de potentiële deelnemers de mogelijkheid aangeboden
om bij diezelfde externe organisatie individueel advies in te winnen
over de financiële consequenties van deelname aan deze regeling.
Van de groep medewerkers die op basis van de gestelde criteria
deel mogen nemen per 1 augustus 2022, hebben zeven mensen
besloten deel te nemen. Van deze mensen zal de omvang van
het dienstverband per 1 augustus 2022 gehalveerd worden. In
de meeste gevallen worden deze uren vervangen. In 2022 zal de
groep die in 2023 mag instromen besluiten of ze wel of niet gaan
deelnemen.

4.1. Organisatieontwikkeling

Een wijziging in de structuur is nodig om te komen tot deze wendbare
organisatie. Begin 2021 zijn we daarom begonnen met een wijziging in
de directievoering (van vier naar twee directieleden) en herverdeling
van de diensten, waarbij een aantal diensten dichter bij het onderwijs
is gepositioneerd. Om deze beweging met elkaar door te zetten zijn we
in schooljaar 2021-2022 gestart met dialoogsessies. In september heeft
een grote groep collega’s met elkaar gesproken over betekenisvolle
creativiteit; ”Wat verstaan we onder betekenisvolle creativiteit en wat
hebben we nodig om betekenisvol te zijn?.” In oktober hebben we beelden
gedeeld over de ontwikkeling naar onderwijsconcept Libi; ”Wat hebben
we als professional, team en organisatie nodig om ons mbo-onderwijs
richting Libi te ontwikkelen?.” En ”Wat heeft het vmbo nodig voor de
ontwikkeling naar Sterk techniek onderwijs.” De opbrengsten van beide
sessies zijn meegenomen als input voor dialoogsessie 3 in januari van 2022
met als thema de indeling en inrichting van resultaatverantwoordelijke
onderwijsteams.

AOW-gerechtigden
Van grotere invloed op de meerjaren personeelsplanning is het
overheidsbeleid ten aanzien van de mogelijkheden medewerkers
te faciliteren om al voor hun AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen
met werken. Door het Pensioenakkoord is weliswaar de stijging van
de AOW-gerechtigde leeftijd iets afgeremd, maar in de toekomst
ligt een verdere verhoging van de leeftijd waarop medewerkers
AOW-gerechtigd zijn, in het verschiet. Evenals in 2020 waren
medewerkers met 66 jaar + vier maanden AOW-gerechtigd. In 2021
verlieten zes medewerkers op grond hiervan onze organisatie.

Mede op basis van de input van de dialoogsessies, externe consultatie bij
andere scholen en organisatie-experts, en in overleg met de OR hebben
het bestuur en de directie een nieuw organisatieontwerp ontwikkeld dat in
maart 2022 is gepresenteerd aan alle medewerkers. Van mei 2022 tot en
met februari 2023 loopt het transitieproces waarbij de nieuwe organisatie,
functies en rollen worden ingevuld.
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4.3. Preventie

4.2.2. Professionalisering

Duurzame inzet van onze medewerkers is een essentiële pijler van onze
meerjaren personeelsplanning. In dit kader is professionalisering een
belangrijk instrument. Het bij-, op- en omscholen van medewerkers draagt
niet alleen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, maar maakt hen ook
inzetbaar binnen en mogelijk buiten onze organisatie.

Het inventariseren en voorkomen van risico’s krijgt continu aandacht
en wordt geborgd in een PDCA-proces. De Risico-inventarisatie &
Evaluatie (RI&E) is in 2021 geactualiseerd en geeft mogelijkheden
om deze meer uit te rollen binnen de organisatie. In 2021 is een
overzichtelijke veiligheidskalender opgezet die houvast biedt voor
het monitoren en mogelijk bijstellen van veiligheidsrisico’s. Er is
doorgepakt op Cybersecurity als resultaatgebied via de inzet van
interne en externe expertise. Op het gebied van verkeersveiligheid
en sociale veiligheid naar en nabij de scholen op beide locaties zijn
de bestaande contacten met de gemeente en politie geïntensiveerd.
Ook is de relatie met ARBO-dienst DPO2 verder versterkt. Daarnaast
hebben we resultaten geboekt bij het werven en scholen van diverse
medewerkers voor BHV/EHBO en heeft de ARBO-commissie een
nieuwe samenstelling.

Jaarlijks maakt de afdeling HR, samen met de leidinggevenden van de
teams, een vlootschouw van ons personeelsbestand. Doel hiervan is via
een eenvoudige systematiek een goed beeld te krijgen ten aanzien van
de kwaliteit van ons personeel. Een nieuwe systematiek hiervoor is nog
in onderzoek, maar moet inzicht bieden in functioneren en potentieel
van individuele medewerkers, en van het totaal personeelsbestand.
De uitkomsten van de personeelsschouw zullen gebruikt worden ter
ondersteuning van het algemene personeelsbeleid, maar ook voor gerichte
individuele acties naar medewerkers, zoals promotie, demotie, coaching en
ontwikkeling of bijvoorbeeld externe oriëntatie.
In 2021 zijn mede door corona weinig professionaliseringstrajecten gestart.
Wel liepen er individuele scholingstrajecten. Tien collega’s zijn begonnen
met hun PDG, twaalf collega’s waren in 2021 bezig met hun masteropleiding.

Corona
In 2021 is de preventiemedewerker toegevoegd als voorzitter aan
de coronawerkgroep. Door goede afstemming intern en met de GGD
en veiligheidsregio’s hebben de ingezette coronamaatregelen en
afspraken geleid tot een beheersbare besmettingsgraad en zijn echte
coronahaarden bij SintLucas uitgebleven.

4.2.3. Vitaliteit

4.4. A3-jaarplannen

Nu de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt, vraagt vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers steeds meer aandacht. Van
medewerkers zelf wordt meer en meer verwacht dat zij eigenaarschap tonen
als het gaat om de wijze waarop zij hun werkzame leven willen inrichten.
Echter, ook voor SintLucas als werkgever is hier een steeds actievere rol
weggelegd. In 2020 en 2021 hebben we het palet van interventies op dit
gebied nog eens kritisch tegen het licht gehouden. In 2021 hebben we
bovendien meer ingezet op proactieve acties om een bijdrage te leveren
aan de vitaliteit van onze medewerkers. Een goed voorbeeld van zo’n
aanvullende actie is het gratis fruit dat beschikbaar is voor medewerkers
tijdens de lunchpauze. Ook organiseren we periodiek lunchwandelingen,
waarbij collega’s elkaar uitnodigen voor een wandeling tijdens de pauze en
SintLucas een gezond lunchpakketje voor onderweg verzorgt. In 2022 staat
het ontwikkelen van beleid en activiteiten op het gebied van vitaliteit op de
agenda.
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In 2021 is de A3-methodiek voor het maken van jaarplannen
doorontwikkeld naar de hele organisatie. Deze A3-teamplannen zijn
enerzijds gericht op de eigen ambities van het team of de afdeling
en anderzijds op de ambities van de organisatie. Als input hiervoor
heeft het college van bestuur een kaderbrief gemaakt. Tijdens een
(online) A3-parade hebben vertegenwoordigers van de teams en
afdelingen de speerpunten van de plannen met elkaar besproken
en verbindingen gelegd om deze met elkaar te realiseren. De
A3-plannen zijn per team en afdeling voor iedereen beschikbaar op
het interne portaal.
Deze manier van samenwerken is goed ontvangen. De belangrijkste
leerpunten die naar boven kwamen bij de evaluatie zijn dat de
kaderbrief te veel focuspunten had en dat de teams en afdelingen
bij het maken van de plannen met elkaar om tafel moeten en niet
als de plannen al klaar zijn. Ook gaan we in 2022 kijken of de
A3-methodiek wel de gewenste methode is.
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4.5. Bedrijfsvoering

4.6. Back-to-school augustus 2021: het nieuwe werken

In 2021 hebben we belangrijke wijzigingen geïmplementeerd binnen de
bedrijfsvoering van SintLucas.

Met het versoepelen van de coronamaatregelen in augustus 2021
zouden na anderhalf jaar weer meer leerlingen, studenten en
medewerkers fysiek op de locaties aanwezig zijn. Door de toename
van het aantal studenten in Eindhoven speelde er bij de start
van het nieuwe schooljaar een ruimteprobleem voor met name
het ondersteunend personeel. Deze ontwikkelingen hebben we
aangegrepen om een eerste plan te maken op het gebied van het
‘nieuwe werken’, waarin de positieve opbrengsten van online en
thuiswerken in coronatijd zijn meegenomen. Door het gedeeltelijk
loslaten van een vaste ruimte per afdeling en flexibel om te
gaan met de beschikbare werkplekken op beide locaties, is er in
combinatie met thuiswerken voor iedereen een geschikte werkplek
beschikbaar.

Personeels- en salarisadministratie
In 2021 is de personeels- en salarisadministratie losgetrokken van het
team HRM en binnen het team bedrijfsvoering geplaatst. De focus van de
personeels- en salarisadministratie is vervolgens gericht op het structureren
en standaardiseren van de processen rondom instroom/doorstroom/
uitstroom van medewerkers. Doel daarbij is om de processen efficiënter,
minder foutgevoelig en inzichtelijker te maken. Ook is er veel aandacht voor
duidelijke en complete informatie naar de medewerkers.
In 2021 zijn daar al goede stappen in gezet (o.a. efficiëntere werkwijze,
aanpassing en standaardisering documenten voor medewerkers, strakkere
processen). Begin 2022 is gestart met het grotendeels automatiseren en
digitaliseren van de processen, waardoor een verdere professionalisering
plaatsvindt.

Omdat het online werken met collega’s en externen ook in de
coronavrije situatie blijft, is voorzien in belcellen, zodat collega’s die
in een ruimte werken elkaar niet storen. Voor het geven van online
onderwijs hebben docenten de beschikking over mini-lokalen.

Fiscaal/juridisch
In 2021 is er ook meer aandacht gekomen voor fiscaal/juridische
zaken binnen SintLucas, in eerste instantie met name gericht op het
arbeidsrechtelijke vlak. Het uitgangspunt daarbij is dat we de CAO en
wetgeving volgen en dat medewerkers in dezelfde situatie gelijk worden
behandeld. Een aantal kleine processen is hier inmiddels op aangepast (o.a.
declaratie woon-werkverkeer/thuiswerkvergoedingen en toelages). In 2022
gaan we hier op een breed vlak verder mee aan de slag. Daartoe is onder
meer een fiscale commissie opgericht.

Deze nieuwe manier van werken vraagt om doorontwikkeling en
beleid. Hiervoor is vanaf maart 2022 een werkgroep aan de slag die
niet alleen kijkt naar het gebruik van ruimtes, maar breder naar hoe
we bij SintLucas (samen)werken 2.0, welke middelen, systemen en
faciliteiten hiervoor nodig zijn en wat dit betekent voor ons gedrag.
Schooljaar 2021-2022 gebruiken we om te experimenteren en te
leren. Naast soms praktische irritaties over het moeten reserveren
van ruimtes voor je werk, heeft het al opgeleverd dat we elkaar
meer ontmoeten en er meer samenwerking over de diensten heen
plaatsvindt.
Het plan is voor de zomervakantie 2022 gereed, zodat het vanaf
augustus geïmplementeerd kan worden.

Resultaatverantwoordelijk werken
SintLucas heeft de richting naar resultaatverantwoordelijke teams ingezet,
waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen.
Daarbij is het belangrijk dat teams over een eigen budget kunnen
beschikken en dat budget vervolgens ook kunnen monitoren. De financiële
administratie en de onderliggende processen binnen SintLucas zijn daar
echter niet op ingericht. Deze gaan uit van een top-down aansturing,
waarbij alleen op hoofdlijnen wordt geadministreerd.
In 2021 zijn we daarom het project resultaatverantwoordelijk en beleidsrijk
budgetteren gestart. In meerdere fases wordt met inbreng van alle
relevante afdelingen binnen SintLucas gewerkt aan een nieuwe opzet voor
de administratie. De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 de
‘architectuur’ van de nieuwe administratie gereed zal zijn. Daarna volgt de
inrichting van de systemen en vervolgens het bepalen van de onderliggende
processen, inclusief inbedding in de plan & control-cyclus en het genereren
van relevante managementinformatie.
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4.7. Huisvesting en gebouwen

Watertappunten
Op beide locaties hebben we watertappunten gerealiseerd om het
drinken van water uit herbruikbare flesjes te activeren. Iedere
leerling, student en medewerker heeft bij de start van het schooljaar
2021-2022 van een eigen drinkfles gekregen.

In 2021 heeft op het gebied van huisvesting en gebouwen een aantal zaken
plaatsgevonden die tegemoet komen aan het onderhoud, de uitstraling en
het beheer.
Groenvoorziening
Vanuit leerlingen, studenten en medewerkers kwam geregeld het verzoek
voor ‘groen’ in onze gebouwen, omdat planten bijdragen aan de sfeer en het
welbevinden. Beide locaties zijn in de zomer van 2021 voorzien van echte
planten, zodat het terug naar school komen na de lockdowns extra welkom
voelde. Niet alleen in de beleving voegt het groen iets toe, het draagt bij
aan onze gezondheid en ons welbevinden, en er is aansluiting bij de
SDG-goals.

Vervangen dakbedekking
In 2021 heeft de laatste fase van het optimaliseren van de daken
plaatsgevonden, waarbij onder meer isolatie zorgt voor minder
energieverbruik en valbeveiliging is aangebracht om de daken veilig
te kunnen betreden.

Daarnaast is de school voorzien van studentenwerk aan de muur en hebben
studenten en oud-studenten door middel van grote muurschilderingen eigen
invulling gegeven aan aankleding van de gebouwen.
Ventilatie
Eind 2020 is door onze onderhoudspartij Kuipers Technisch Dienstverlener
uit Den Bosch een onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken is naar de
ventilatie in onze kantoren, vergaderruimtes en leeromgevingen. Dit
is getoetst aan de RIVM-criteria, MBO-Raad adviezen en Bouwbesluit
richtlijnen. Uit het onderzoek blijkt dat nagenoeg al onze ruimtes voldoende
geventileerd zijn om veilig te kunnen werken. Enkele aandachtspunten
zijn aangepakt.
De CO2-waarden worden per ruimte inzichtelijk gemaakt door sensoren
op zowel werkplekken als in de onderwijsruimten, wat risicovermindering
met zich meebrengt voor onder meer corona. Door aan te geven wat
het maximaal aantal gebruikers per ruimte is en of er aanvullende
ventilatiemaatregelen nodig zijn, zoals het openzetten van een deur of
raam, zijn alle ruimtes (tijdens corona) veilig te gebruiken.
Sensoren bezetting
De sensoren voor CO2-waarden meten ook de bezetting van de
ruimtes. Daar waar in aanvang alleen sensoren aanwezig waren voor
vergaderruimtes en een paar ateliers, zijn in het nieuwe schooljaar
2021-2022 ook de onderwijsruimtes en werkplekken voorzien van
bewegingssensoren. Gedurende de opbouw van de data kan hier
betrouwbare informatie uitgehaald worden om daarmee bijvoorbeeld beter
te kunnen roosteren of het gesprek te kunnen voeren over ruimtemutaties.
In 2022 staat een pilot gepland met met het plaatsen van ‘people-counting’
sensoren.
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5. Samenwerking omgeving

Daarnaast zijn er in 2021 verschillende activiteiten in gang gezet,
waarvan in 2022 de resultaten zichtbaar zullen zijn, zoals het opzetten en uitwerken van een SintLucas Onderzoeksagenda, een visie op
onderzoek bij SintLucas, proeftuinen en professionele leergemeenschappen, workshops trendonderzoek bij alle teams, diverse kennisdelingsactiviteiten (OpenMic en een Kennisfestival), onderzoek naar
kenmerken van (mbo-)vormgeving en een model voor betekenisvol
creatief samenwerken.

5. Samenwerking omgeving
Tot derde speerpunt van de Visie2025 is samenwerking met de omgeving
benoemd. Voor de groei van onze leerlingen en studenten en de ontwikkeling
van SintLucas is contact en samenwerking met regionale en (inter)nationale
partners binnen het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en met
maatschappelijke instanties per slot van rekening essentieel. We verbinden
ons onderwijs en activiteiten vanzelfsprekend met trends en ontwikkelingen
in de buitenwereld. Alleen dan kunnen we van betekenis zijn en blijven.

5.1. Expertisecentrum 2021

In 2021 stond met name het verder ontwerpen en opbouwen van het
Expertisecentrum centraal. Dit hebben we onder meer gedaan door
enerzijds beter vindbaar, zichtbaar en bruikbaar te maken wat er al is
en anderzijds nieuwe activiteiten en manieren van werken te ontplooien.
Binnen het Expertisecentrum zijn het practoraat Betekenisvolle creativiteit,
de onderzoekswerkplaats en trendonderzoek gepositioneerd. Elk onderdeel
werkt aan een eigen opdracht, maar draagt tevens bij aan de vorming van
een samenhangend geheel.
De focus lag met name op:
a. kennisdeling,
b. begeleiding,
c. community-vorming en
d. positionering.
Zie onderstaande tabel voor een aantal concrete activiteiten en resultaten
uit 2021.
Kennisdeling
- Rijkgevulde
portaalpagina
- Database onderzoeksproducten van,
voor en met SintLucas (24 producten)
-T
 oolbox voor trendonderzoek
-B
 ronnenbank trendonderzoek
- Toolbox voor praktijkgericht onderzoek
-W
 iki ‘betekenisvolle creativiteit’
- Scholingsdag team Ruimtelijk vormgeven
-W
 orkshops Inspiratiedag

Begeleiding
-S
 parren bij en begeleiden
van onderzoek collega’s in
opleiding (PDG: 8; Master: 4)
- (Begeleiden van) onderzoek
naar onderwijs-experimenten

Community-vorming
-O
 pzet intern Masternetwerk
(12 deelnemers)
- Kennissessie PDG’s
(6 deelnemers)
- Bijwonen Onderwijs Research
Dagen met groep collega’s
- Diverse teambezoeken

Tabel 23. Activiteiten en resultaten Expertisecentrum 2021
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Positionering
- Uitwerking positionering practoraat
-P
 ractorale rede, incl. mini-symposium
- Onderzoek naar vormen van
onderzoeks-werkplaatsen

5.2. Alumni Club-S

Vmbo
Het vmbo heeft in november 2021 een groep Poolse en Deense
studenten ontvangen voor het project European History and
Intercultural Communication. De gasten sliepen in gastgezinnen en
hebben onder meer Kamp Vught en de loopgraven bezocht. Naast
fysieke uitwisselingen zijn drie virtuele uitwisselingen georganiseerd:
de Olympics zomer- en winterspelen en Relearnt, gericht op
innovatie. Hier hebben in totaal dertig leerlingen aan meegedaan.
Op het gebied van docententrajecten zijn twee medewerkers naar
Denemarken geweest voor een managementcursus. Voor 2022 staat
weer een aantal fysieke uitwisselingen gepland.

SintLucas biedt via het platform activiteiten aan voor alumni, zoals
bijeenkomsten, een programma van trainingen en workshops in het kader
van een Leven lang ontwikkelen, inspirerende podcasts, verhalen van
alumni en andere content. In 2022 ligt de focus op de lancering van het
platform en het bouwen van het netwerk van alumni, het vergroten van het
draagvlak onder medewerkers om actief deel te nemen en het uitbreiden
van het programma van activiteiten.

Mbo
Ondanks de pandemie is er een aantal studenten op internationale
stage geweest. In het eerste deel van 2021 vier studenten in België
en twee studenten in Zweden, in de tweede helft van het jaar
liepen veertien studenten stage in het buitenland, voornamelijk in
België, Spanje, Malta, Duitsland en Italië, en een enkeling buiten
de EU. Twee klassen hebben vanuit Burgerschap meegedaan
aan een Brainportproject waarbij Nederlandse en Spaanse
studenten samenwerken aan de Sustainable Development Goals.
Ten slotte heeft een zestal studenten deelgenomen aan het online
project Songtao met het SADTI in China. In 2021 is een groep
docenten, opleidingscoördinatoren en curriculumverantwoordelijken
naar Noorwegen geweest. Daarnaast hebben twee internationale
stagecoördinatoren in Berlijn zowel bekende als nieuwe
bedrijven bezocht om voor verschillende opleidingen interessante
internationale stageplaatsen te werven.

Vanaf augustus 2020 zijn twee alumnicoördinatoren aan de slag gegaan om
de binding met alumni door middel van alumnibeleid en een programma
van activiteiten te versterken. In 2021 is gestart met de ontwikkeling van
een online alumniplatform met de naam Club-S waar alumni elkaar kunnen
ontmoeten en kennis, ervaringen en bijvoorbeeld vacatures en opdrachten
kunnen delen. Dit platform wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd.
Naast een community voor alumni beschikt SintLucas met het platform ook
over een actieve database van oud-studenten die betrokken willen blijven
bij SintLucas in de vorm van gastlessen, het bieden van ervaringsplaatsen
of een raad van advies.

5.3. Internationalisering

De Nederlandse creatieve sector wordt steeds internationaler en de
regio Brainport waarin SintLucas opereert, heeft zich ontwikkeld tot een
internationale samenleving. Internationale ervaring opdoen is dan ook
belangrijk voor onze leerlingen en studenten voor zowel hun beroeps- als
persoonlijke ontwikkeling. Voor medewerkers biedt een kijkje in de keuken
bij internationale scholen en bedrijven de mogelijkheid om het onderwijs
te verrijken. Voor corona liep een aanzienlijk deel van de studenten stage
in het buitenland en vonden er veel internationale uitwisselingen en
studiereizen plaats binnen het vmbo en mbo. Medewerkers deden kennis
en ervaring op door jobshadowing en onderwijstrajecten bij buitenlandse
onderwijsinstellingen. Het vmbo heeft een vaste samenwerking met
scholen in Spanje en Denemarken. Het mbo werkt regelmatig samen met
het Suzhou Art & Design Technology Institute (SADTI) in China. Door de
coronamaatregelen stonden deze activiteiten in 2021 helaas op een
laag pitje.
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De planning is dat in 2022 weer meer studenten naar het
buitenland gaan voor een internationale stage. Dit zal ook
gelden voor studiereizen en uitwisselingen. Tenslotte zullen
er meer internationale activiteiten op en rondom school zijn,
internationalisation@home, waarbij je niet per se naar het buitenland
hoeft om je blik als wereldburger te verbreden.
Daarnaast biedt SintLucas sinds 2020-2021, naast de Nederlandse,
een tweetalige opleiding Software development aan waarvoor de
animo groot is. Zowel in schooljaar 2020-2021 als 2021-2022 kiezen
alle studenten na het eerste jaar voor de tweetalige variant.
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5.4. Samenwerkingspartners

Met een aantal organisaties onderhouden we SintLucas breed of vanuit
opleidingen of afdelingen warme contacten of zijn er samenwerkingsverbanden.

Naam organisatie

Naam organisatie

Naam organisatie

Naam organisatie

Dutch Design Foundation Eindhoven

SintLucas

Galerie Pennings (Foundation)

Fotografie

Spark campus ’s-Hertogenbosch

SintLucas

MU

Mediavormgeving

GLOW

SintLucas

Yksi

Mediavormgeving

Kennispact Brabant

SintLucas

Dynamo

Mediavormgeving

Suzhou Art & Design
Technology Institute China

SintLucas

Fontys

Mediavormgeving

University of Northampton

SintLucas

Textielmuseum Tilburg

Creatief vakman

Adobe

SintLucas – Allround mediamaker

Leermuseum Waalwijk

Creatief vakman

Baanderheren college Boxtel

SintLucas

Cor Unum ’s-Hertogenbosch

Creatief vakman

Gemeente Boxtel

SintLucas

Consortium Creatief vakman

Creatief vakman

Gemeente Eindhoven

SintLucas

Sint Lambertus kerk Helmond

Decoratie- & restauratieschilder

Consortium Creatief vakman

SintLucas – Creatief vakman

Park Strijp beheer Eindhoven

Ruimtelijk vormgeven

Erfgoed Den Bosch

DeStudio

Megawatt Eindhoven

Ruimtelijk vormgeven/Media &
evenementenmanagement

Parktheater Eindhoven

Podium- & evenemententechniek

Baril ’s-Hertogenbosch

Ruimtelijk vormgeven

Paaspop

Podium- & evenemententechniek

Ruimtelijk vormgeven

Festival Circolo

Podium- & evenemententechniek

Jeroen Bosch Ziekenhuis
’s-Hertogenbosch

Rock City

Podium- & evenemententechniek

Job factory Helmond

Ruimtelijk vormgeven

Dynamo

Podium- & evenemententechniek

Leisurelands Arnhem

Ruimtelijk vormgeven

Studio 040

Audiovisueel specialist

Stad&Co Eindhoven

Media- &
evenementenmanagement

Audiovisueel specialist/
Digital Design & motion

Sterk Techniek Onderwijs Eindhoven

Vmbo

Dutch rose media

Ontdekfabriek Eindhoven

Vmbo

De Effenaar

Audiovisueel specialist
Tabel 24. Overzicht samenwerkingen SintLucas 2021
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Samenwerking uitgelicht
Kennispact MBO Brabant
Binnen Kennispact MBO Brabant werken we samen met de andere
Brabantse mbo-instellingen en, in overleg met overheden en
bedrijfsleven, aan een ambitieuze en goed onderbouwde Strategische
Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt ‘Kennispact 3.0’. De kernambitie
luidt: “Toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van
innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de beroepen van
morgen.”
Het Brabantse mbo heeft de volgende doelen en verwachte
opbrengsten voor Kennispact MBO Brabant geformuleerd:
• Versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het
Brabants mbo voor bedrijfsleven, gemeenten en provincie en
daarmee de regionale arbeidsmarkt;
• Borgen van een samenhangend innovatief en kwalitatief
hoogwaardig stelsel van beroepsonderwijs (voltijds en
deeltijd onderwijs), passend binnen de kennisinfrastructuur in
Brabant;
• Mbo Brabant is een erkend gezaghebbende gesprekspartner
voor bedrijfsleven en overheden in het realiseren van
de Agenda van Brabant.
Om de ambities te realiseren zijn de volgende zes speerpunten
benoemd:
1.	Macrodoelmatigheid: het realiseren van een betere aansluiting
van het opleidingsaanbod op de arbeidsmarkt en een
doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod;
2.	Ontwikkeling doorlopende leerlijnen / Associate Degree (AD)opleidingen;
3.	
Leven lang leren / ontwikkelen: duurzame inzetbaarheid van
werkenden bij bedrijven en educatie voor werkzoekenden;
4.	Opbrengsten werk- en ontwikkelateliers concreet vertalen in
curricula / en gezamenlijk examens ontwikkelen;
5. Personeelsontwikkeling / deskundigheidsbevordering;
6.	Binnen de speerpunten experimenten ontwikkelen en zo nodig
ruimte claimen (o.a. OC&W).
De speerpunten Macrodoelmatigheid en Leven lang ontwikkelen zijn
opgenomen in de Kwaliteitsagenda’s van de individuele instellingen.

Bestuursverslag SintLucas 2021

44 van 104

6. Governance

6. Governance

6.2. Verslag raad van toezicht
Inleiding
Het jaar 2021 stond opnieuw grotendeels in het teken van de
coronapandemie. Het leek er even op dat in de zomer van 2021
een terugkeer naar een min of meer normale situatie mogelijk zou
zijn. Helaas gooide daarna de Omikronvariant van het virus roet
in het eten en brak een nieuwe periode van improvisatie aan voor
SintLucas om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden
binnen de richtlijnen van de overheid.

6.1. Governancecode

Op 24 november 2020 is de Code Goed bestuur MBO 2020 (de branchecode
zoals bedoeld in artikel 2.5.4 lid 1 van de WEB) door de algemene
ledenvergadering van de MBO Raad vastgesteld.
Enerzijds is de branchecode vertaald in de statuten, het reglement raad van
toezicht en het bestuursreglement. De taken en werkwijze voor de raad van
toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het reglement commissie raad van
toezicht. Het bestuursreglement is een aanvulling op wettelijke en statutaire
bepalingen en opgesteld conform de statuten en artikel 9.1.7. van de WEB.
Deze reglementen zijn in overeenstemming met de branchecode en staan
op de website van SintLucas.
Anderzijds vindt de implementatie van de Code (in afstemming met de
raad van toezicht) in de school plaats door niet alleen in de gesprekken
met studenten/leerlingen en medewerkers de waarden uit de Code
(verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid, lef) met elkaar
te verkennen, maar door vooral in ons handelen de waarden uit de Code
zichtbaar te maken. In dit Bestuursverslag zijn daarvan verschillende
voorbeelden te zien. Bijvoorbeeld de dialoogsessies die gehouden zijn
(samenwerking, openheid) waarin het bestuur en de directie met de
medewerkers van SintLucas in gesprek zijn gegaan om invulling te geven
aan onze visie: SintLucas, dé vakschool voor betekenisvolle creativiteit.
Thema’s die hierbij aan bod zijn gekomen, zijn de onderwijsontwikkeling
richting Libi en de organisatieontwikkeling die hiervoor nodig is.

De gevolgen hiervan waren enorm voor SintLucas, studenten,
leerlingen, docenten, ouders, medewerkers etc. In 2021 is over de
impact van de coronapandemie regelmatig overleg geweest tussen
het college van bestuur en de raad van toezicht. De raad heeft
veel waardering voor de manier waarop het college van bestuur
van SintLucas ook tijdens de coronacrisis 2021 met leiderschap
heeft bestuurd en heeft ook veel waardering voor de creativiteit en
flexibiliteit van de docenten die tijdens de pandemie alles op alles
hebben gezet om het onderwijs op een goede manier doorgang te
kunnen laten vinden. Er is veel werk door de organisatie verzet.
Daar waar dat kon is proactief gehandeld met behoud van de
kwaliteit en met oog voor de collega’s, studenten en leerlingen.
Chapeau!
Samenstelling
In 2021 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen:

Horizontale verantwoording
Naast sessies met studenten en leerlingen (rondetafelgesprekken) en
medewerkers, vinden regelmatig sessies plaats met ouder(s)/verzorger(s)
(ouderavonden, ouderklankbordgroepen) en met bedrijven (raden van
advies). In deze dialogen legt SintLucas niet alleen verantwoording af
over het gevoerde beleid, maar wordt ook om feedback en aanbevelingen
gevraagd.
Daarnaast werkt SintLucas samen met acht andere mbo-instellingen in
Kennispact Brabant. Kernambitie is om te zorgen voor een samenhangend,
innovatief en kwalitatief hoogwaardig stelsel van beroepsonderwijs, passend
binnen de kennisinfrastructuur in Noord-Brabant. Binnen Kennispact is
SintLucas actief in de werkgroepen Macrodoelmatigheid en Leven lang
ontwikkelen.
Verder is SintLucas lid van het Kwaliteitsnetwerk MBO. Een samenwerking
van ruim vijftig mbo-instellingen met als doel de kwaliteitsverbetering
van het onderwijs te bevorderen. Instrumenten die hierbij worden ingezet
zijn instellingsdialogen, thema-audits en peer reviews. De volgende
instellingsdialoog bij SintLucas vindt plaats in 2022.
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Naam

Portefeuille

Organisatie

Gerdy Harteveld
(voorzitter)

Governance/Financiën/
Bedrijfsvoering/Technologie

Gerdy Harteveld
Management

Mathieu Weggeman
(vicevoorzitter)

Organisatieontwikkeling/
Professionalisering

TU/e

Paula Willemse

Onderwijsontwikkeling

IVA Onderwijs

Harry Puts

Onderwijsontwikkeling/
Technologie/Ondernemerschap

Made in May

Edwin Jansen

Financiën/Bedrijfsvoering

Sint Trudo

Belangrijkste thema’s in de raad van toezicht

Commissies raad van toezicht
De raad van toezicht kende tot 1 augustus 2021 vier commissies die
onderwerpen voorbereiden ter bespreking in de vergadering van de
voltallige raad:

Commissie

Leden

Onderwijscommissie

Paula Willemse en Harry Puts

Commissie Organisatieontwikkeling

Mathieu Weggeman en Harry Puts

Remuneratiecommissie

Mathieu Weggeman en Harry Puts

Auditcommissie

Edwin Jansen en Gerdy Harteveld

De organisatieontwikkeling
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de topstructuur van de
organisatie heeft de raad van toezicht toegezien op de implementatie
en verdere vormgeving van het nieuwe tweehoofdige, collegiaal
werkende college van bestuur van SintLucas. De raad van toezicht
heeft de portefeuilleverdeling vastgesteld en is akkoord gegaan met
de door het college van bestuur voorgestelde taakverdeling tussen
het college van bestuur en de twee aangetrokken, direct aan het
college van bestuur rapporterende directeuren. De raad heeft er alle
vertrouwen in dat SintLucas met de nieuwe topstructuur en vooral
met de mensen die de betreffende posities bekleden, de komende
jaren goed in staat zal zijn om de organisatie slagvaardig en
waardegedreven te kunnen besturen.
SintLucas, vakschool voor betekenisvolle creativiteit
De raad van toezicht heeft samen met het college van bestuur en
docenten onderzocht op welke manier SintLucas-creativiteit zich
onderscheidt ten opzichte van andere creatieve opleidingen om zo de
rol van SintLucas nog beter in kaart te brengen. Uit het onderzoek
blijkt dat de SintLucas-creativiteit zich onderscheidt doordat de
creativiteit betekenisvol is. Betekenisvolle creativiteit draagt bij aan
de samenleving en maakt dat studenten en leerlingen van SintLucas
zich bij hun werk als creatieve professional altijd bewust zijn van
de context waarbinnen zij hun beroep uitoefenen. Hun uitdaging
bestaat uit het scheppen van creatieve oplossingen die meer zijn dan
alleen de oplossingen op de vragen. Zij zijn zich altijd bewust van
de maatschappelijke uitdagingen en zullen deze meenemen in hun
denk- en maakproces.

Na 1 augustus 2021 zijn de onderwijscommissie en de commissie
organisatieontwikkeling opgeheven.
Vergaderingen en bijeenkomsten
De raad van toezicht kent onder andere de volgende overlegmomenten:
• Vijf keer per jaar overleg raad van toezicht in aanwezigheid van het
college van bestuur;
• Jaarlijks beoordelingsgesprek met het college van bestuur (de
remuneratiecommissie);
• Jaarlijks overleg met de OR en de centrale studentenraad;
• Bijeenkomsten van de onderwijscommissie, de commissie
organisatieontwikkeling en de auditcommissie die onderwerpen
voorbereiden ter bespreking in de voltallige raad van toezicht;
• Werkbezoeken aan de locaties;
• Bijwonen van diverse activiteiten.
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Thema’s commissie organisatieontwikkeling
De commissie organisatieontwikkeling heeft het afgelopen jaar
vooral gefungeerd als klankbord voor het college van bestuur voor
wat betreft de definiëring van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de directeuren die rechtstreeks aan het college
van bestuur rapporteren. Daarnaast heeft de commissie meegedacht
over het samenspel dat in die nieuwe structuur het meest wenselijk
is. Bovendien zijn desgevraagd aanbevelingen gedaan met
betrekking tot effectiviteit en efficiency van de besturing en de
voorstellen op dat gebied van het college van bestuur als kritische
vriend geëvalueerd.
Verder heeft de Commissie nog meegedacht en ideeën
geopperd over de ontwikkeling van het middenmanagement,
over de teamontwikkeling en over de opzet van een strategisch
personeelsplan.

Thema’s onderwijscommissie
• Toekomstbestendig onderwijs
Studenten en docenten van SintLucas hebben in een gezamenlijk
project, waarbij leden van de raad van toezicht als sparringpartner
fungeerden, het fenomeen toekomstbestendig onderwijs onderzocht
en hebben op basis van de verkregen inzichten een nieuw en
toekomstbestendig onderwijsmodel ontwikkeld: Libi. Libi draait om
de bewustwording dat leven leren is en leren je leven verrijkt. Leren
doe je op elk moment van de dag en op elk moment in je leven. Libi.
Lang zullen we leren!
• In de onderwijscommissie is de verantwoording voortgang
Kwaliteitsagenda geagendeerd. De voortgang op ambities is
toegelicht. Leden van de onderwijscommissie zijn in de gelegenheid
gesteld om informatieve vragen te stellen, bijvoorbeeld over gelijke
kansen in het onderwijs en het studiesucces binnen dit speerpunt.
De onderwijscommissie ziet geen risico’s in het realiseren van de
ambities van de Kwaliteitsagenda. De raad van toezicht heeft toezicht
gehouden op de ambities, zoals die in de Kwaliteitsagenda staan, om
op tijd risico’s te signaleren en te vieren wat goed gaat. Het resultaat
is zicht op de voortgang van het realiseren van ambities, zoals die in
de Kwaliteitsagenda geformuleerd zijn.

Thema’s auditcommissie
Gedurende 2021 zijn de volgende onderwerpen in de auditcommissie
besproken:
• D
 e trimesterrapportages en de accountantsrapportages
hebben geleid tot de conclusie dat SintLucas vanuit financieel
perspectief in control is. Op onderdelen zijn verdere
verbeteringen of vervolgstappen mogelijk. In dit verband
worden onder andere het integrale risicomanagementproces
en het programma Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)
bedoeld;
• Ook de jaarrekening over 2020 (voorjaar 2021) en de
begroting voor 2022 (najaar 2021) zijn uitgebreid aan bod
gekomen. Via de voorbespreking in de auditcommissie zijn
deze documenten doorgeleid naar de raad van toezichtvergaderingen en daar, conform voorgaande jaren,
vastgesteld c.q. goedgekeurd. Bij de jaarrekening is door de
accountant een goedkeurende verklaring verstrekt;
• Op 13 januari 2021 vond het vierjaarlijkse gesprek met de
inspectie van het onderwijs plaats. Uit de gesprekken, die de
inspectie heeft gevoerd binnen SintLucas, zijn geen hiaten in
de beleving en de resultaatgebieden naar voren gekomen;
• In 2021 is uitvoering gegeven aan de overname van de
activiteiten van Jobs, Creations & Conceptstore van de
stichting SintLucasNXT door de stichting SintLucas. Dit
resulteerde in een fusie van de stichting SintLucas en de
stichting SintLucasNXT. Tevens is de voorbereiding ter
hand genomen voor de fusie tussen SintLucas Pro BV en
SintLucasNXT B.V.;

• T
 itel Sint (diplomering examinering)
In de onderwijscommissie is gebrainstormd over wat de titel Sint
toe kan voegen aan het diploma. De twee vragen die naar boven
kwamen, waren:
1.	Waarin zit de toegevoegde waarde van een Sint?
Het diploma is gekoppeld aan het kwalificatiedossier. We willen de
Sint iets extra’s meegeven. Is dat gekoppeld aan de kernwaarden
van SintLucas? Aan betekenisvolle creativiteit? Hoe gaan we dat
zien bij onze studenten?
2.	Geldt de titel Sint voor alle gediplomeerden of alleen voor een
selecte groep studenten die daarvoor iets extra’s heeft laten zien?
En wat is dat extra’s?
Deze twee vragen zijn door het college van bestuur meegenomen om
verder te verkennen met studenten en alumni. Welke beelden leven er? Dit
thema is nog niet afgerond en wordt in 2022 verder opgepakt. De raad van
toezicht heeft als sparringpartner een bijdrage geleverd aan de discussie
gericht op het verder vergroten van de kwaliteit van onderwijs.
• S
 terk Techniek vmbo
In samenspraak met een teamleider vmbo zijn de dilemma’s met
elkaar gedeeld (bijvoorbeeld doorlopen leerlijnen vmbo en mbo).
De raad van toezicht heeft advies gegeven voor een gastdocent die
enkele lessen heeft verzorgd over 3D-animaties.
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De Remuneratiecommissie
Tijdens de vergadering van de remuneratiecommissie bespreekt de
commissie het functioneren en belonen van de bestuursleden. De
evaluaties van de bestuurders worden in deze commissie voorbereid,
waarna de commissie de bezoldigings- en functioneringsgesprekken
met het college van bestuur voert.

• E
 r is in 2021 verdere uitvoering gegeven aan het continue proces
van risicomanagement. Onderscheid is gemaakt tussen strategische,
tactische en operationele risico’s. Ook is de afspraak gemaakt om
twee keer per jaar het risicomanagement te agenderen ten behoeve
van de raad van toezicht-vergaderingen;
• Het programma Informatiebeveiliging en Privacy (IBP).
Aan de hand van een inrichtingsplan voor de IBP-organisatie zijn
verdere stappen gezet om dit onderwerp beter vorm te geven en
risico’s af te zwakken. In 2021 zijn de onderwerpen beschreven die
dit jaar aandacht hebben gekregen;
• In september 2021 is door de auditcommissie gesproken over
het project beleidsrijk begroten en resultaatverantwoordelijk
budgetteren;
• Treasurystatuut
Er heeft, na een periodieke herijking van het statuut, een
aantal wijzigingen plaatsgevonden die zijn voorbesproken in
de auditcommissie. De raad van toezicht heeft in zijn oktobervergadering ingestemd met het op dit moment geldende,
aangepaste treasurystatuut.

Beoordeling college van bestuur
In 2021 heeft de raad van toezicht het functioneren van het
college van bestuur geëvalueerd op het realiseren van de prestatieindicatoren en aan de hand van een zelfevaluatie. De resultaten
vormden input voor het beoordelingsgesprek met het college van
bestuur.
De raad van toezicht spreekt zijn waardering uit naar het college
van bestuur voor de bestuurlijke activiteiten en de daarbij
behaalde resultaten, in weer een bijzonder coronajaar. Uit het
remuneratiegesprek zijn extra aandachtspunten benoemd als focus
voor 2022.
Toepassing van de kernwaarden uit de Governancecode
Goed bestuur MBO 2020
Leden van de raad van toezicht van SintLucas hebben verschillende
sessies bijgewoond die georganiseerd zijn voor leden van raden van
toezicht binnen de mbo-sector. De code Goed bestuur MBO 2020 is
in gremia verschillende keren aan de orde geweest. De code helpt
om met elkaar goede afspraken te maken over de publieke taak en
de bijbehorende maatschappelijke belangen en instellingsbelangen,
met daarbij als vertrekpunt de vijf waarden: verantwoordelijkheid,
samenwerking, integriteit, openheid en lef. Binnen SintLucas
zijn issues besproken die weer als input hebben gediend bij de
totstandkoming en vaststelling van de code. De raad van toezicht
van SintLucas huldigt de opvatting dat de vijf onderkende waarden
niet alleen voor het college van bestuur gelden, maar ook op de raad
van toezicht van toepassing zijn.

Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding
van middelen
De raad van toezicht heeft een controlerend accountant (Astrium)
aangesteld voor de accountantscontrole op de jaarrekening en de
bekostigingsrelevante informatie. De raad van toezicht spreekt de
accountant een keer per jaar over de managementletter inzake de interimcontrole en een keer per jaar ten behoeve van de afronding van de
jaarrekeningcontrole. In de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening
heeft de accountant verklaard dat er binnen SintLucas sprake is van een
rechtmatige verwerving en besteding van middelen.
De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de bestedingen doelmatig zijn
geweest, doordat ze in lijn liggen met de doelstellingen, zoals het bestuur
ze heeft vastgelegd in het strategisch meerjarenplan en de Kaderbrief, en
dat de doelstellingen bovendien zijn gebaseerd op een kostenefficiënt beleid
om zo veel mogelijk middelen beschikbaar te houden voor het primaire
proces, op een manier die past bij wet- en regelgeving. Hierbij heeft de raad
van toezicht onder andere gesteund op de vastgestelde planning- & control
cyclus, waarin het continue proces van beleidsrijk begroten, monitoren en
bijsturen wordt geborgd. Verder voert de raad van toezicht een actieve
dialoog met het college van bestuur met betrekking tot dit onderwerp,
waarbij ook de relatie tussen financieel beleid en onderwijsbeleid
besproken wordt.
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Zelfevaluatie
Op 25 juni 2021 heeft de zelfevaluatie van de raad van toezicht
samen met het college van bestuur plaatsgevonden onder
begeleiding van een externe begeleider.
Conclusies uit de zelfevaluatie:
• M
 inder tijd in de reguliere raad van toezicht-vergadering
besteden aan ‘going concern’ en meer tijd inplannen voor
grote thema’s. Bij de bespreking van deze thema’s eventueel
andere betrokkenen hierbij uitnodigen;
• De raad van toezicht commissies onderwijs en
organisatieontwikkeling worden opgeheven;
• Creativiteit als kernwaarde en adagium van SintLucas;
• Aanstellen van een bestuurssecretaris als aanspreekpunt op
inhoud voor de raad van toezicht.
Rooster van aftreden
Naam

Datum
benoemd

Termijn

Aflooptermijn

G. Harteveld

01-06-2015

2e termijn

01-06-2023

H. Puts

31-03-2015

2e termijn

01-03-2023

E. Jansen

15-03-2016

2e termijn

15-03-2024

P. Willemse

25-10-2018

1e termijn

25-10-2022

M. Weggeman

25-10-2018

1e termijn

25-10-2022

Tot slot
De raad van toezicht ziet toe op en bespreekt de ambities en
speerpunten die het college van bestuur in de Kaderbrief 2022
heeft benoemd.
Gerdy Harteveld
Voorzitter raad van toezicht
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6.3. Verslag OR

laat evenals in eerdere jaren nog steeds te wensen over; doordachte
beleidsstukken zonder nadere invulling. Vanuit de OR is meermaals
aandacht gevraagd voor het onderdeel HRM. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in het zoeken (en in 2022 aanstellen) van een senior
projectleider HRM. Het functiebouwwerk en het gastdocentenbeleid
waren eerder hiervan voorbeelden, de gesprekkencyclus en werken in
teamverband kunnen hieraan toegevoegd worden.

Ondernemingsraad jaarverslag 2021
Evenals het jaar 2020 is ook het jaar 2021 in diverse opzichten een
afwijkend jaar geweest t.o.v. eerdere jaren.
De wereld, en dus ook SintLucas, werd in maart 2020 overvallen door een
virus dat een behoorlijke impact op onze dagelijkse praktijk. Met vereende
krachten is direct na de uitbraak van het virus getracht het onderwijs in
de brede zin van het woord optimaal vorm te geven. Het welbevinden van
leerlingen, studenten en medewerkers heeft vanaf de eerste week de nodige
aandacht gekregen.
In 2021 hebben eerder opgedane ervaringen met onderwijs binnen een
crisissituatie positief bijgedragen tot een verantwoord aanbieden van
onderwijs en een bijbehorende werkomgeving (in zowel de online als offlineomgeving)
De gemaakte keuze voor een tweehoofdig CvB in 2020 is gevolgd door
het vervangen van de locatiemanagers door 2 directeuren in 2021. In de
voorbereidingen op deze keuze is de OR vanaf het begin betrokken in de
gehele procedure en waar wenselijk advies dan wel instemming gegeven.
De door het CvB organisatie breed gedeelte Visie 2025 en de
hiermee samenhangende voortgang in het proces van de gewenste
organisatieontwikkeling heeft een vervolg gekregen

Belangrijk item binnen de verdere organisatieontwikkeling is de
aangekondigde verandering op het gebied van aansturing van de
diverse afdelingen die onze school kent. Behalve binnen het primaire
proces zal ook binnen de ondersteunende diensten gekozen worden
voor andersoortige managers dan de organisatie tot 2021 kende.
In de gehanteerde procedures binnen het gehele proces is de OR
meegenomen.
De OR constateert nog steeds , evenals in de afgelopen jaren, dat
er nog steeds veel gevraagd wordt van de organisatie en de daar
werkzame mensen. De OR blijft er het vertrouwen in hebben dat
de ingezette veranderingsprocessen zullen leiden tot de betere
resultaten en dat dit in 2022 zichtbaar en voelbaar wordt.
Laatste opmerking mag geen terugkerend fenomeen worden,
ingezette veranderingsprocessen dienen daadwerkelijk verbeteringen
te brengen.

De Ondernemingsraad (OR) is zoals aangegeven meegenomen in alle
genoemde zaken door het CvB.
Bij de veranderingen in de managementstructuur is de OR vanaf het begin
hierbij betrokken door het CvB. Hieromtrent is er tevens overleg geweest
met de RvT. In de sollicitatieprocedure voor het nieuwe de nieuwe directie
is de OR zowel aan de voorkant van het proces (profielschets) als bij de
gespreksrondes (advies) actief geweest.
In 2021 heeft de OR Els van Amelsvoort verwelkomt als nieuw lid. Huub
Maas is secretaris gebleven en Coen van Dijk blijft voorzitter van de OR.
Verder zijn lid van de OR Clea van der Vorst, Anita Spooren, Frank van der
Vleuten, Freek Lamberts en Ben Coenen. De OR blijft actief op zoek naar
een nieuw lid vanuit het ondersteunend personeel.
Naast de ‘gebruikelijke jaarlijkse stukken’ en de hierboven geschetste
zaken is de OR in 2021 opnieuw geconfronteerd met een aantal aspecten
die invloed hebben op het reilen en zeilen van onze organisatie. Werkdruk
blijft actueel ondanks pogingen om hier een invulling aan te geven. De
nadere concretisering van de gemaakte plannen vanuit de afdeling HRM
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6.4. Verantwoording Kwaliteitsagenda

en de behaalde effecten goed op koers liggen. Naast de maatregelen
die zijn opgenomen in de Kwaliteitsagenda, zijn we gestart met
het organiseren van een Doorstroomcafé en zijn er plannen voor
het opzetten van een Studiekeuze adviescentrum. Wij zien nog
wel mogelijkheden om meer gebruik te maken van data om de
aansluiting met het hbo nog verder te verbeteren. Maar het is lastig
om de goede data van de hbo-instellingen terug te krijgen.

In bijlage 3 is per speerpunt uit de Kwaliteitsagenda een tabel opgenomen
met daarin per ambitie de uitgangspositie, het effect in 2020 en het effect
in 2022 (conform de Kwaliteitsagenda), en de huidige stand van zaken met
daarbij eventueel een verklaring van de afwijkingen.
Reflectie van het college van bestuur op de voortgang van de
Kwaliteitsagenda
Ook in 2021 waren we niet verlost van het coronavirus. Hierdoor lag
de focus weer vooral op het zo goed mogelijk laten doorgaan van het
onderwijs en wat minder op de doorontwikkeling richting Visie2025 wat
betreft de strategische ontwikkellijnen Onderwijs-Leven lang ontwikkelen
en Samenwerking met de omgeving. Voor wat betreft de derde strategische
ontwikkellijn Organisatieontwikkeling zijn er in 2021 wel grote stappen
gezet. De topstructuur heeft vorm gekregen door het benoemen van
twee nieuwe directeuren en het herpositioneren van een aantal diensten.
Deze ontwikkelingen betekenden dat een aantal speerpunten uit de
Kwaliteitsagenda minder aandacht heeft gekregen en daardoor wat
vertraging heeft opgelopen.

Ook in 2021 hebben we goede stappen gezet met betrekking tot
het speerpunt Teamontwikkeling. In een dialoogsessie zijn wij met
elkaar in gesprek gegaan over de ontwerpregels die ten grondslag
liggen aan de indeling en inrichting van de aan het onderwijs
gekoppelde teams. Vervolgens hebben we op basis van deze
ontwerpregels mogelijke inrichtingen van teams geschetst en hebben
deze vertaald in welke rollen er dan in resultaatverantwoordelijke
onderwijsteams nodig zijn. De OR is nadrukkelijk betrokken
geweest bij dit traject. Wij zijn blij om te constateren dat uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek (afgenomen najaar 2021)
blijkt dat het resultaatverantwoordelijk werken in de teams is
toegenomen. Zo geven de medewerkers op de vraag “Ik ken de
doelstellingen van mijn team” een score van 7,7 (op een schaal van
10) en een 8,1 op de vraag “Ik voel me verantwoordelijk voor het
behalen van de doelen van mijn team.”

Het speerpunt Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de
toekomst ligt op schema. Wij zijn verheugd dat, ondanks de coronacrisis,
de onderwijsteams zijn gestart met experimenten vanuit het nieuwe
onderwijsconcept Libi. Het Expertisecentrum is hierbij aangesloten om deze
experimenten op een onderzoeksmatige manier aan te pakken. Ook is
het practoraat officieel gestart met de practorale rede De laatste makers.
Wat nog niet is gelukt, is om bij alle opleidingen een raad van advies op
te zetten en we kunnen nog onvoldoende inzichtelijk maken in hoeverre
studenten kennismaken met nieuwe technologieën.

Of we het beoogde resultaat voor het speerpunt BPV gaan halen,
weten we nog niet, omdat de uitslag van de JOB-enquête 2022 nog
niet bekend is. Maar uit onze eigen studentenraadpleging (gehouden
in 2021) blijkt een redelijke tevredenheid met betrekking tot de BPV.
De studenten geven ons hiervoor een 6,9. Ook zijn we tevreden dat,
ondanks de coronacrisis, alle studenten in 2021 een goede BPVplaats hebben kunnen vinden.

Een tegenvaller voor ons is de toename van het aantal VSV‘ers bij het
speerpunt Gelijke kansen in het onderwijs. Waren we vorig jaar nog trots
dat ons VSV-cijfer voor niveau 4 was gedaald van 2,77% naar 2,21%, in
2020-2021 is het VSV-cijfer gestegen naar 3,16%. Hoewel externe factoren
(coronacrisis, lange wachtlijsten bij externe ondersteuning) hierop zeker
van invloed zijn geweest, gaan we de inzet van de Switch-klas vergroten en
nog intensiever samenwerken met de GGD en leerplicht. We hebben goede
hoop dat het aantal VSV‘ers zal gaan dalen, omdat de oriëntatie voor een
opleiding weer fysiek kan plaatsvinden (betere oriëntatie op beroepsbeeld)
en ook alle lessen weer fysiek gegeven kunnen worden. Aandachtspunt blijft
hoe we alle maatregelen, die we uit de kwaliteitsgelden hebben genomen,
uit de reguliere middelen kunnen gaan bekostigen.
Het speerpunt Gelijke kansen in het onderwijs hebben we vertaald in
een ambitie om te zorgen voor een goede aansluiting op het hbo en
in een ambitie om te zorgen dat al onze studenten beschikken over
een persoonlijke ’toolkit’ die verdere ontwikkeling in het hbo of op de
arbeidsmarkt mogelijk maakt. Voor beide ambities geldt dat de maatregelen
Bestuursverslag SintLucas 2021

De verdere doorontwikkeling van Excellentie is door de coronacrisis
lastig gebleken. Het opzetten van nieuwe S+activiteiten heeft
onvoldoende aandacht kunnen krijgen. Wij zijn blij dat de
studentenraad betrokkenheid heeft getoond en dat zij gaan
meehelpen S+activiteiten te initiëren en mede te ontwikkelen.
Verder gaat Excellentie een integraal onderdeel uitmaken van ons
nieuwe onderwijsconcept Libi en gaan we hierdoor zorgen voor een
structurele basis van de Excellentie- activiteiten.
Ten slotte de twee speerpunten die we in samenwerking met
Kennispact MBO Brabant uitvoeren. Met betrekking tot het
speerpunt Macrodoelmatigheid zijn er goede stappen gezet. In het
bestuurdersoverleg worden de knelpunten met betrekking tot het
starten of stoppen van opleidingen met cijfers onderbouwd, op tafel
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bekostiging PO en VO 2019 heeft SintLucas een bedrag van €
75.156 ontvangen voor de kalenderjaren 2020 en 2021. Deze
gelden kunnen, met actieve betrokkenheid van het onderwijzend
personeel, ingezet worden voor bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd,
werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren,
begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen
in het kader van arbeidsmarktvraagstukken.
In 2021 is hiervan € 37.499 besteed.

gelegd en met elkaar besproken. Hierdoor zijn tijdige acties ondernomen
om tot een betere afstemming van opleidingsaanbod te komen. Een van de
acties is het opstarten van het werkatelier Podium- & evenemententechniek,
Audiovisuele vormgeving & Mediavormgeving, waarin SintLucas met enkele
andere aanbieders van deze opleidingen participeert. Dit werkatelier gaat
onderzoek doen naar waar het beroep en waar deze opleidingen voor
opleiden in de toekomst aan moet voldoen.
Bij het speerpunt Leven lang ontwikkelen hebben we een eerste stap
gezet door op 1 oktober 2021 een kwartiermaker LLO te benoemen. De
opdracht van deze kwartiermaker is om een visie op LLO te formuleren
en een werkorganisatie LLO binnen SintLucas tot stand te brengen. Ook
is inmiddels een coördinator LLO binnen SintLucas gestart met als taak
het verkennen van de regionale marktbehoeften bij bedrijven en creatieve
professionals. Dit alles in samenwerking met Kennispact Brabant.

Mbo
Voor het mbo zijn onderstaande thema’s/kwaliteitsafspraken
benoemd. Zie voor de verantwoording hiervoor Bijlage 3
Verantwoording voortgang kwaliteitsagenda.
1.	Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van
de toekomst;
2. Gelijke kansen in het onderwijs;
3. Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie.

6.5. Verantwoording maatschappelijke thema’s en
kwaliteitsafspraken

6.6. Verantwoording ontwikkelingen SDG’s

Het ministerie van OC&W heeft voor onderwijsinstellingen maatschappelijke
beleidsthema’s benoemd waarover in het Bestuurverslag verantwoording
moet worden afgelegd. De thema’s verschillen voor het mbo en vmbo en
worden onderstaand toegelicht.

De MBO Raad heeft in 2020 het SDG Charter (Sustainable
Development Goals) getekend. Volgens de MBO Raad is “het
behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 voor het
middelbaar beroepsonderwijs van onschatbare waarde.” De SDG’s
vormen in toenemende mate niet alleen een belangrijk raamwerk
voor de mbo-scholen als opleiders, maar ook als organisaties. Als
belangenbehartiger maakt de MBO Raad de SDG’s nadrukkelijk
onderdeel van haar meerjarenvisie Krachtig beroepsonderwijs
2030. De MBO Raad stimuleert mbo-scholen om zelf een actieve
bijdrage te leveren aan het behalen van de SDG’s. Een concreet
voorbeeld bij SintLucas is dat tijdens de start van het schooljaar
alle medewerkers, studenten en leerlingen een duurzame SintLucas
drinkfles hebben ontvangen. Bij deze fles zat een Bee the changekaartje. Op dit kaartje kon iedereen ideeën noteren om de CO2voetafdruk van SintLucas te verkleinen. Deze Bee the change-actie
heeft ruim 220 ideeën opgeleverd. Enkele ideeën zijn opgepakt en
worden uitgevoerd.

Vmbo
1. S
 trategisch personeelsbeleid
De ontwikkelingen omtrent het strategisch personeelsbeleid zijn
toegelicht in paragraaf 4.2.1.
2. T
 oewijzing van middelen
Het doel van SintLucas is om de ontvangen middelen vanuit de
overheid zoveel mogelijk in te zetten voor leerlingen, studenten en
medewerkers, en daarvoor is het huidige model ingericht.
3. P
 assend onderwijs
De resultaten en ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs
worden toegelicht in paragraaf 2.3.
4. T
 oetsing en examinering
De ontwikkelingen op het gebied van toetsing en examinering worden
toegelicht in paragraaf 3.3.4. Examencommissie vmbo.
5. Convenantsmiddelen
In het kader van de regeling Regeling bijzondere en aanvullende
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Hieronder een overzicht van de activiteiten die bijdragen aan het behalen
van de SDG’s.
Betaalbare en duurzame energie
• Warmtepomp locatie Eindhoven;
• Monitoring via gebouwbeheersysteem (GBS);
• Inkoop van gas, water en elektriciteit via groene
bronnen-certificaten;
• Waternet Hydreco locatie Eindhoven.

Kwaliteit onderwijs
• Ontwikkeling van een alumnibeleid om betekenisvol te
kunnen blijven;
• Oppakken van challenges, multi-disciplinair, in samenwerking
met externe partijen;
• SDG's zijn opgenomen in de strategische visie;
• Aandacht voor de Leven lang ontwikkelen mindset is onderdeel
van het curriculum.

Industrie, innovatie en infrastructuur
• Aandacht voor levensechte projecten in het onderwijs om te
komen tot innovatie-oplossingen i.s.m. non-profit instellingen,
bijvoorbeeld Rethinking Plastic in 2021;
• Aandacht voor creativiteit en ondernemendheid op dat gebied
binnen de lesprogramma’s.

Geen armoede
• Voor afgeschreven inventaris en ICT-middelen wordt hergebruik
geïnitieerd, o.a. via verschillende goede doelen;
• Voor studenten die geen ICT-middelen kunnen betalen is een
aanvullend fonds;
• Geld uit overname laptops wordt aan een goed doel geschonken.

Ongelijkheid verminderen
• Bewustwording creëren bij studenten/leerlingen door vak
burgerschap te geven en binnen dat vak stimuleren van
diversiteit;
• Kennismaken met andere culturen door het stimuleren van
stages in het buitenland en uitwisselingen met
andere scholen.

Geen honger
• Levensmiddelen die over zijn na evenementen worden aan de
voedselbank geschonken.
Goede gezondheid en welzijn
• RI&E opgesteld;
• Rookvrij terrein;
• Fietsplan;
• Luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt: Wat is aantal M2/FTE student?;
• Planten in het gebouw;
• Naleven kernwaarden plezier en groei.

Verantwoorden consumptie en producten
• Via inkoopbeleid sturen op duurzaamheid;
• Aandacht voor verduurzamen productieprocessen is onderdeel
van het curriculum.
Klimaatactie
• NS-businesskaart voor medewerkers;
• Jaarlijks initiatief voor Warme Truiendag;
• Maatregelenbesluit ingevoerd.

Gendergelijkheid
• 80 procent van de toiletten is genderneutraal;
• Ruimte voor studenten om aandacht te besteden aan Paarse vrijdag.

Leven op het land
• Acties tegen zwerfvuil in omgeving beide locaties;
• Guerilla-actie urban-gardens.

Schoon water en sanitair
• Toiletten hebben besparingstand;
• Hemelwater van platte daken locatie Eindhoven is voorzien van
infiltratiekratten;
• Automatische fonteinkranen;
• Watertappunten voor studenten/leerlingen.
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Partnerschap om doelstellingen te bereiken
• Deelname aan Kennispact Brabant;
• Europese projecten i.s.m. hbo en wo;
• Brainport nationale agenda.
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7. Financiën

7. Financiën

Enkelvoudige staat van
baten en lasten

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

36.553.913

36.163.455

39.908.435

552

5.833

3.443

Overige baten

60.702

170.000

201.109

Totaal baten

36.615.167

36.339.288

40.112.987

27.551.252

26.672.806

28.891.496

7.1. Analyse van de verschillen tussen de realisatie
en de begroting

BATEN

Inleiding
De jaarrekening van SintLucas maakt als verantwoordingsdocument
onderdeel uit van de beleidscyclus. De beleidscyclus begint met het bepalen,
voorafgaand aan het boekjaar, van de financiële kaders. Deze kaders zijn in
de begroting doorvertaald naar de verschillende organisatieonderdelen met
als doel sturing van de organisatie en om eigenaarschap en verantwoording
in de onderdelen te vergroten .

Baten werk i.o.v. derden

Als onderdeel van dit geïntegreerd jaardocument is de jaarrekening inclusief
de staat van baten en lasten 2021 opgenomen. Voor 2021 was een resultaat
begroot van € 1.539K negatief. Het uiteindelijke resultaat over 2021 is
€ 320K positief. Het verschil ad € 1.860K wordt door diverse financiële
mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting veroorzaakt.

Afschrijvingen

2.759.924

2.943.010

2.774.110

Huisvestingslasten

2.885.631

2.907.326

3.046.152

Overige lasten

4.754.561

5.355.503

4.816.983

Totaal lasten

37.951.368

37.878.645

39.528.741

Saldo baten en lasten

-1.336.201

-1.539.357

584.246

Financiële baten

57.042

-

71.867

Financiële lasten

-

-

2.275

57.042

-

69.592

-264

-

-333.598

-1.279.423

-1.539.357

320.240

-3,49%

-4,24%

0,80%

Hieronder wordt bij de specificatie per onderwerp een verklaring gegeven
van de relevante verschillen tussen de begroting 2021 en de realisatie 2021.
Voor een verdere analyse verwijzen wij naar de jaarrekening in
dit document.

Rijksbijdragen OCW

LASTEN
Personele lasten

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Saldo financiële
baten en lasten
Resultaat deelnemingen
Exploitatiesaldo
Rendement
(expl.saldo/tot.baten)
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Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten zijn licht lager dan begroot doordat
een aantal in 2021 geplande investeringen nog niet hebben
plaatsgevonden.

Rijksbijdrage
De rijksbijdrage is ten opzichte van de begroting € 3,745 mln. hoger
uitgevallen. Deze hogere rijksbijdrage wordt vooral veroorzaakt door de
toekenning van diverse NPO-subsidies (in totaal € 2,5 mln.) waarvan ook
een deel verstrekt is via de lumpsum.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn ten opzichte van de begroting met
€ 139K toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door extra
onderhoudslasten mede in het kader van NPO (€ 170K) en hogere
energielasten (€ 110K), welke deels wordt gecompenseerd door
lagere schoonmaaklasten door de lockdowns (€ 91K).

SintLucas treedt met ingang van 2020 op als penvoerder voor het
samenwerkingsverband Sterk Techniek Onderwijs in de regio Eindhoven.
De verantwoorde bestedingen van SintLucas zijn verwerkt in de
exploitatierekening. Deze zijn echter achtergebleven ten opzichte van de
begroting (€ 46K). De totale verantwoorde bestedingen van alle partners
in dit samenwerkingsverband in 2021 worden verwerkt in model G van de
jaarrekening van SintLucas.
Tevens zijn er in 2021 extra bedragen ontvangen t.o.v. de begroting in
het kader van de kwaliteitsafspraken. Tot slot is de lumpsum vanwege de
loon- en prijsindexatie hoger dan verwacht.

Overige lasten
De overige lasten zijn € 539K lager dan begroot. De volgende posten
zijn achtergebleven ten opzichte van de begroting: De verwachte bijdrage van € 300K aan ontwikkeling U.NXT heeft in 2021 niet plaatsgevonden omdat het CvB hier niet meer in wilde investeren. Ook is
gekozen om in No School vanaf 2021 niet meer actief te zijn (€ 50K).
Door de keuze voor een nieuwe aanbieder van het ICT-netwerk zijn
de kosten daarvoor € 116K lager dan begroot.

Overige baten
De overige baten laten een afwijking zien van + € 31K. Dit is vooral een
gevolg van extra ontvangsten voor NPO Extra hulp voor de klas (via andere
onderwijsinstellingen).
Personeelslasten
De personeelslasten nemen ten opzichte van de begroting toe met een
bedrag van € 2.219K. Deze mutatie wordt naast een stijging van de
brutolonen (door NPO/CAO-verhoging met € 878K) vooral veroorzaakt
door aanzienlijke dotaties aan de personele voorzieningen (€ 1.455K).
Voor een tweetal voorzieningen was onvoldoende begroot; bij de
voorziening Generatiepact (€ 1.105K) bleken enerzijds de extra kosten
hoger dan bij aanvang ingeschat en anderzijds is gekozen om een nieuwe
Generatiepactregeling 2022-2023 te starten; bij de voorziening Langdurig
zieken (€ 299K) is de stijging het gevolg van onverwachte ziektegevallen.
Daarnaast is er sprake van hogere kosten voor inhuur van medewerkers
vooral als gevolg van extra inzet ten behoeve van NPO-activiteiten (€ 152K).
Tegenover deze kosten staan lagere kosten aan overige personeelskosten
(€ 177K) alsmede niet voorziene ontvangsten van het UWV (€ 89K).
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Balans ultimo 2021
In 2021 is Stichting SintLucas met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021
gefuseerd met Stichting SintLucasNXT. Om
deze reden is in onderstaand overzicht
de openingsbalans per 1 januari 2021
gepresenteerd in plaats van de eindbalans
2020 van Stichting SintLucas.
In de bijlage is de herleiding vanuit de
eindbalans 2020 naar de openingsbalans per
1 januari 2021 opgenomen .
In de balans 2021 is zichtbaar dat het
balanstotaal is gestegen van € 52,1 mln. naar
€ 53,4 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door een toename van de liquide middelen met
€ 2,1 mln.
Daarnaast neemt door het positieve resultaat
het eigen vermogen met € 0,3 mln. toe. De
personeelsvoorzieningen zijn toegenomen
met € 980K door dotaties aan de voorziening
generatiepact en de voorziening langdurig
zieken. De overige voorzieningen zijn
afgenomen met € 520K en de kortlopende
schulden zijn afgenomen met € 580K.

Enkelvoudige balans
per 31 december

Realisatie
2020
(1-1-21)

Realisatie
2019

Realisatie
2021

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

-

-

-

39.666.439

37.805.615

36.797.387

313.071

479.971

476.487

Totaal

39.979.510

38.285.586

37.273.874

Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen/
overlopende activa
Effecten
Totaal

36.441

36.073

24.777

7.584

207

36.810

648.444

805.128

1.007.954

-

-

-

692.469

841.408

1.069.541

12.522.044

12.973.761

15.114.046

53.194.023

52.100.755

53.457.461

43.583.346

42.782.340

43.102.580

4.023.370

4.501.974

4.956.137

Langlopende schulden

-

-

-

Kortlopende schulden

5.587.307

4.816.441

5.398.744

53.194.023

52.100.755

53.457.461

Liquide middelen
TOTAAL
PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen

TOTAAL
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Financiële indicatoren
Binnen de BVE-sector is een set van financiële indicatoren opgesteld voor de
financiële prestaties van de instellingen, en daarmee fungeert deze als een
‘Early warning systeem’. Voor SintLucas ziet dit er over 2021 als volgt uit:

Het percentage personele lasten ten opzichte van de totale baten
is 71,9%. Dit betekent een flinke daling ten opzichte van vorig jaar
(75,1%). Deze daling wordt veroorzaakt door de enorme stijging van
de rijksbijdrage als gevolg van de NPO-gelden.
Het weerstandsvermogen is met 107% ruim hoger dan de
BVE-norm. Door de stijging van totale baten in 2021 is het
weerstandsvermogen in vergelijking met 2020 gedaald.

Early warning systeem

SintLucas 2021

MBO-norm

Exploitatiesaldo

€ 320K

>0

Personele lasten

71,9%

<72% van de baten

Weerstandsvermogen

107%

>30% van de baten

Operationele kasstroom

€ 4.236K

>0

Liquiditeit

3,00

>1

Solvabiliteit

0,81

>0,3

Rentabiliteit

0,80%

>0

Huisvestingsratio

11,5%

<15% van de lasten

Overschrijding signaalwaarde
Publiek Eigen Vermogen

€ 3.578K

<0

In vergelijking met 2020 is de liquiditeit gestegen, omdat
de afschrijvingen hoger zijn geweest dan de gerealiseerde
investeringen.
Wat betreft de solvabiliteit voldoet SintLucas ook in 2021 ruim aan
de norm (van >0,3). De solvabiliteit is in vergelijking met 2020
nagenoeg gelijk gebleven.
De conclusie is, op basis van bovenstaande constateringen, dat
SintLucas ruimschoots voldoet aan de BVE-norm en de financiële
uitgangspunten van goed strategisch beleid. Er kan dan ook
worden gezegd dat SintLucas financieel economisch gezond is.
Dit wordt ook in de meerjarenprognose bevestigd, zie hiervoor de
continuïteitsparagraaf.

Het resultaat 2021 van SintLucas bedraagt bijna € 0,3 mln. positief. Dit
resultaat is als volgt verdeeld:
Voorstel resultaatbestemming
Reserves
Algemene reserve publiek

Bedragen in €
-551.464

Bestemmingsreserve (privaat)

0

Bestemmingsreserve personele fricties

0

Bestemmingsreserve Convenant 2019 VO
Bestemmingserve NPO
Bestemmingsreserve SintLucas PRO
Exploitatieresultaat totaal
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7.2. Vooruitblik en begroting 2022
Het begrote exploitatieresultaat voor 2022
is -/- € 2,2 mln.
In het beleid van SintLucas is verankerd
dat zij zich de mogelijkheid voorbehoud
om in enig jaar te kiezen voor een
negatief exploitatieresultaat mits dit
negatieve exploitatieresultaat wordt
veroorzaakt door incidentele lasten zoals
bijv. onderwijsinnovaties, huisvesting,
professionalisering en werkdrukverlichting.
Structurele kosten dienen te worden gedekt
uit de beschikbare middelen van de overheid.
Deze verlieslatende situatie duiden wij als
“strategisch resultaat”.
De verwachte ontwikkeling van het
exploitatieresultaat na 2022 wordt beschreven
bij de continuïteitsparagraaf.

Realisatie
2021

Begroting
2022

Verschil

39.908.435

38.679.156

-1.229.279

3.443

4.000

557

Overige baten

201.109

130.000

-71.109

Totaal baten

40.112.987

38.813.156

- 1.299.831

28.891.496

30.183.990

1.292.494

Afschrijvingen

2.774.110

2.813.045

38.935

Huisvestingslasten

3.046.152

2.885.817

-160.335

Overige lasten

4.816.983

5.167.385

350.402

Totaal lasten

39.528.741

41.050.237

1.521.496

584.246

-2.237.081

-2.821.327

Financiële baten

€ 71.867

-

-71.867

Financiële lasten

2.275

-

-2.275

69.592

-

-69.592

-333.598

-

333.598

320.240

-2.237.081

-2.557.321

0,80%

-5,76%

Enkelvoudige staat van baten en lasten
BATEN
Rijksbijdragen OCW
Baten werk i.o.v. derden

LASTEN
Personele lasten

Saldo baten en lasten
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Saldo financiële baten en lasten
Resultaat deelnemingen
Exploitatiesaldo
Rendement (expl.saldo/tot.baten)
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Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de significante
verschillen in de baten en lasten tussen realisatie 2021 en begroting
2022.
Rijksbijdragen OC&W (-/- € 1.230K)
De Rijksbijdragen OCW nemen ten opzichte van 2021 af met ruim
€ 1,2 mln. Een belangrijke reden hiervoor is het pas in 2023
vergoeden van het resultaatsdeel van de kwaliteitsafspraken over
2022 (€ 1.464K).
Personele lasten (+ € 1.290K)
De personele lasten zijn hoger dan in 2021, omdat er naar
verwachting extra inzet van medewerkers nodig is om te voldoen
aan strategische doelen zoals werkdrukverlichting, voorbereiding
invoering Libi en Visie2025.
Huisvestingslasten (-/- € 160K)
De huisvestingslasten zijn lager dan in 2021. In 2021 was er
sprake van extra uitgaven in het kader van NPO die in 2022 naar
verwachting niet gaan plaatsvinden.
Ratio’s SintLucas 2019-2022
SintLucas meet zijn financiële performance af aan onderstaande
indicatoren. De financiële indicatoren zijn de graadmeter voor de
financiële positie. Op alle indicatoren scoort SintLucas beter dan de
BVE-norm.
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2019

2020

2021

2022

Liquiditeit

2,42

2,89

3,00

2,523

Solvabiliteit

0,82

0,82

0,81

0,81

Rentabiliteit

-/-2,74

-/-3,49

0,80

-/- 5,67

Huisvestingsratio

0,12

0,12

0,12

0,12

Weerstandsvermogen

1,17

1,17

1,07

1,05

7.3. Treasury

Het in 2021 vastgestelde treasurystatuut was
al eerder in overeenstemming gebracht met de
Regeling beleggen, lenen en derivaten OC&W
2016 (gewijzigd d.d. 19 december 2018) en is
verder aangescherpt.
Uitgangspunt van het treasurybeleid is
het waarborgen van de continuïteit van de
kerntaak van SintLucas door het beschermen
van vermogens- en renteresultaten tegen
ongewenste financiële risico’s en het
optimaliseren van de renteresultaten binnen de
limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
SintLucas voert een dusdanig financieel beleid
en beheer dat zijn voortbestaan in financieel
opzicht is gewaarborgd. De balansstructuur
(solvabiliteit) vormt hiervoor onder andere
een belangrijke ijkwaarde. SintLucas heeft
middelen staan op spaarrekeningen bij de
Rabobank en lopende rekeningen bij de
Nederlandse Staat (schatkistbankieren). In lijn
met de eisen die gesteld worden als gevolg van
de deelname aan schatkistbankieren belegt en
beleent SintLucas geen (overtollige) publieke
middelen.
Uit het kasstroomoverzicht is af te lezen
dat het saldo van de liquide middelen in
2021 met € 2,1 mln. is toegenomen. Het
kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. Het beginsaldo van de
liquide middelen per 1 januari 2021 is € 0,36
mln. hoger dan het eindsaldo per 31 december
2020 als gevolg van de fusie van Stichting
SintLucas met de Stichting SintLucasNXT.
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht

2019

2020

2021

-1.055.020

-1.336.201

584.246

Afschrijvingen

2.797.217

2.759.924

2.774.110

Mutaties voorzieningen

1.415.804

478.604

454.163

3.158.001

1.902.327

3.812.519

-1.852

368

11.296

Vorderingen

151.220

-149.307

-239.429

Schulden

265.047

-770.866

582.303

414.415

-919.805

354.170

3.572.416

982.522

4.166.689

25.290

57.033

69.592

3.597.706

1.039.555

4.236.281

-1.906.240

-899.100

-1.765.882

542.429

-166.900

-330.114

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.363.811

-1.066.000

-2.095.996

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-4.167.833

-

-

Mutatie liquide middelen

-1.933.938

-26.445

2.140.285

Beginstand liquide middelen

14.455.982

12.522.044

12.973.761

Eindstand liquide middelen

12.522.044

12.495.599

15.114.046

Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:

Totaal
Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden

Totaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Saldo ontvangen/betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa
(Des)investeringen in financiële vaste activa
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7.4. Notitie Helderheid
Thema 1: Uitbesteding
Bij SintLucas heeft in het jaar 2021 geen uitbesteding van onderwijs
plaatsgevonden.
Thema 2: Investeren van publieke middelen in private
activiteiten
Er zijn in 2021 geen publieke middelen ingezet ten behoeve van
private activiteiten.
Thema 3: Verlenen van vrijstellingen
Bij SintLucas worden vrijstellingen zodanig toegepast dat we blijven
voldoen aan de gestelde normen met betrekking tot te realiseren
onderwijstijd. De directie neemt de beslissingen hierover.
Thema 4: Les- en cursusgeld
SintLucas beschikt niet over een fonds waaruit in specifieke gevallen
lesgeld of cursusgeld betaald kan worden. Wel kunnen studenten,
die financieel niet in staat zijn hun opleiding af te maken, geholpen
worden via de Stichting Leergeld. Dit zijn onafhankelijke stichtingen
met een eigen bestuur.
Thema 5: In- en uitschrijvingen
Voor in- en outputbekostiging wordt de deelnemer voor een opleiding
aangemerkt. Er zijn geen deelnemers die meer dan een opleiding
tegelijk volgen. Flexibele- in- en uitstroming vindt het hele jaar door
plaats. Ook wordt erop toegezien dat het aantal jaren opleiding dat
aan de eisen van omvang en instellingstijd voldoet, overeenkomt
met het aantal inschrijvings-, respectievelijk bekostigingsjaren.
Tijdens het schooljaar komt uitstroom en doorstroom voor. Het is
geen beleid om direct na 1 oktober bij SintLucas deelnemers uit te
schrijven. In de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december
2021 zijn tien deelnemers uitgeschreven, waarvan vijf met een
diploma en vijf zonder diploma. Welke van deze deelnemers hun
studie bij een andere instelling vervolgen, is niet bekend. Deze
informatie is wel bij DUO beschikbaar, maar wordt niet gedeeld in
verband met privacy.
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Thema 6: Student volgt andere opleiding dan waarvoor hij is
ingeschreven
introom
van
extern

doorstroom
naar andre
interne opl.

gediplomeerde
uitstroom

ongediplomeerde
uitstroom

MBO Eindhoven

2

13

1

3

Mediavormgever

1

10

1

2

AV-specialist

0

2

0

2

Fotograaf

0

1

0

0

Gamedeveloper

0

0

0

0

Allround DTP-er

0

0

0

0

Podium- en
evenementen-techniek

0

0

0

0

Software-developer

0

0

0

1

MBO Boxtel

7

2

4

2

Ruimtelijk vormgever

2

1

2

Mediamanager

3

0

Creatief vakman

2

VMBO
Totaal Stichting

Opleiding

Thema 8: Buitenlandse leerlingen en studenten, en onderwijs
in het buitenland
In de tabel hieronder staat het aantal buitenlandse leerlingen en
studenten dat op 01-10-2021 binnen SintLucas een opleiding volgde.
Het gaat om leerlingen en studenten die met een adres in het
aangegeven land geregistreerd staan.
Opleiding

Land

Aantal
studenten

AV-specialist

België

1

Fotograaf

België

1

Gamedeveloper

België

1

Mediavormgever

België

4

Mediavormgever

Duitsland

2

2

Podium- en evenemententechnicus

België

1

2

2

Ruimtelijk vormgever

België

3

1

0

0

Ruimtelijk vormgever

Duitsland

2

0

0

0

0

Software developer

België

1

8

15

5

5

Bij SintLucas zijn geen deelnemers die een andere opleiding volgen dan
waarvoor ze zijn ingeschreven. Bij wijziging van de Crebo-code binnen
de voltijdstudie wordt de onderwijsovereenkomst aangepast. Zoals uit
bovenstaand overzicht blijkt, betreft het voor onze instelling vijftien
zogenaamde ’omzwaaiers’. Er heeft tijdens het jaar geen wijziging
plaatsgevonden van deeltijd- naar voltijdstudie of vice versa.
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Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve
van bedrijven
Bij SintLucas vinden geen maatwerktrajecten plaats.
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8. ContinuÏteit

8. ContinuÏteit

8.1.2. Personele ontwikkeling

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

8.1. Meerjarenprognose

Werkelijk

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van het
personeel weer.

Formatie
PIL in fte

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestuur/
management

11,07

10,77

8,17

8,17

8,17

8,17

226,18

241,64

254,34

254,34

254,34

254,34

Direct
ondersteunend
personeel

5,50

8,30

7,75

7,75

7,75

7,75

Indirect
ondersteunend
personeel

60,97

60,77

67,26

67,26

67,26

67,26

303,72

321,48

337,52

337,52

337,52

337,52

89,9%

95,2%

100%

100%

100%

100%

8.1.1. Ontwikkeling leerling- en studentenaantallen

Werkelijk
1-10-2020

Werkelijk
1-10-2021

Prognose
1-10-22

Prognose
1-10-23

Prognose
1-10-24

Totaal

Werkelijk
1-10-2019

VMBO

Werkelijk
1-10-2018

MBO

Werkelijk
1-10-2017

Categorie

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van de student- en
leerlingaantallen voor de komende periode weer. Daarbij maken we gebruik
van modellen die intern gevuld worden op basis van historie, trends en
andere bronnen.

2.978

2.817

2.764

2.765

2.751

2.770

2.765

2.765

474

482

498

495

497

502

496

496

3.452

3.299

3.262

3.260

3.248

3.272

3.261

3.261

Personeel
primair
proces/
docerend

In %

Tabel 25. L
 eerlingaantallen vmbo en studentenaantallen mbo,
per 1 oktober 2021

Totale
personele
bezetting

Op basis van deze tabel is de verwachting dat de leerlingaantallen voor het
vmbo redelijk constant zullen blijven. Voor het mbo zien we de komende
jaren onder meer een grote krimp van het aantal jongeren in met name
Limburg en de randgemeenten van Noord-Brabant. Met de ontwikkeling van
een toekomstbestendig onderwijsaanbod zetten we in op het vergroten van
het marktaandeel in ons huidige wervingsgebied en uitbreiding naar een
grotere regio.
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In %

Tabel 26: Formatie in loondienst
In de meerjarenbegroting is vanwege het ontbreken van een
Strategisch personeelsplan uitgegaan van een gelijkblijvende bezetting.
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8.1.3. Huisvesting

Om een goed beeld te krijgen van de huidige huisvestingspositie
en de wensen/ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting voor
de periode 2022-2030 wordt een Strategisch huisvestingsplan
opgesteld.
Doel van dit plan is inzicht te geven in de huidige huisvestingspositie
en de wensen/ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting
voor de periode 2022-2030 rekening houdend met de financiële
mogelijkheden, de mogelijke terugloop van studentenaantallen maar
eveneens de onzekerheid over hoe zaken zich zullen ontwikkelen in
de toekomst. Het plan zal antwoord geven op vragen als:
• Herkenbare leeromgevingen die aansluiten bij het onderwijs
van de toekomst (LIBI);
• Verbetering van de kwaliteit van de huisvesting;
• Terugdringen van de huisvestingskosten;
• Creëren van flexibiliteit;
• Versterken samenwerking met het bedrijfsleven;
• Verbeteren van mogelijkheden voor tijd- en
plaatsonafhankelijk werken voor medewerkers;
• Versterken van duurzaamheid.
SintLucas heeft twee hoofdlocaties en drie nevenlocaties in volle
eigendom. Daarnaast wordt ruimte gehuurd. Dit is een bewuste
keuze op basis van ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs
als de mogelijke krimp van het aantal studenten in de toekomst
(demografische ontwikkelingen). De contracten zijn zo veel mogelijk
voor een korte periode afgesloten. Hierdoor heeft SintLucas een
voldoende flexibele huisvestingsschil om een mogelijke daling van de
huidige studentenaantallen op te vangen.
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8.2. Financiële meerjarenprognose

Toelichting op de geprognosticeerde staat van baten en lasten:

Staat van Baten en Lasten
Jaarlijks stelt SintLucas een meerjarenprognose op waarin de financiële effecten van inen externe ontwikkelingen en het voorgenomen beleid voor een aantal jaren berekend
worden. Hierdoor ontstaat een beeld van de financiële continuïteit. Mede op basis van
deze prognose kan besluitvorming plaatsvinden. De prognose toont voor de komende
jaren de verwachte exploitatierekening, de balans en de kasstroom. Daarnaast worden
de kengetallen solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit en de huisvestingsratio berekend. De
overzichten sluiten qua vorm en inhoud aan bij de jaarrekening.
Enkelvoudige staat van
baten en lasten

Realisatie
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

39.908.435

38.679.156

41.525.142

40.716.112

3.443

4.000

4.000

4.000

Overige baten

201.109

130.000

130.000

130.000

Totaal baten

40.112.987

38.813.156

41.659.142

40.850.112

28.891.496

30.183.990

30.094.634

30.222.808

Afschrijvingen

2.774.110

2.813.045

2.901.921

2.966.999

Huisvestingslasten

3.046.152

2.885.817

2.885.817

2.885.817

Overige lasten

4.816.983

5.167.385

4.778.385

4.778.385

Totaal lasten

39.528.741

41.050.237

40.660.757

40.854.009

584.246

-2.237.081

998.385

-3.897

Financiële baten

71.867

-

-

-

Financiële lasten

2.275

-

-

-

69.592

-

-

-

-333.598

-

-

-

320.240

-2.237.081

998.385

-3.897

0,80%

-5,76%

2,40%

-0,01%

BATEN
Rijksbijdragen OCW
Baten werk i.o.v. derden

LASTEN
Personele lasten

Saldo baten en lasten
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Saldo financiële baten en lasten
Resultaat deelnemingen
Exploitatiesaldo
Rendement (expl.saldo/tot.baten)
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• R
 ijksbijdragen: vanaf 2022 wordt als gevolg van duidelijk
minder ontvangsten vanuit de NPO-subsidies een lagere
rijksbijdrage verwacht. Door de latere uitbetaling van het
resultaatsdeel van de kwaliteitsafspraken 2022 (€ 1.496 in
2023) zijn de rijksbijdragen in 2022 lager dan gemiddeld
en in 2023 hoger dan gemiddeld.
• Personele lasten: Als gevolg van de transitie die SintLucas
doormaakt alsmede in verband met strategische projecten uit
hoofde van onderwijsinnovatie liggen de loonkosten en kosten
voor inhuur de komende jaren hoger dan eerder verwacht.
Bij de overige personele lasten wordt een daling verwacht ten
opzichte van 2021.
• Afschrijvingen: de afschrijvingslasten zullen toenemen als
gevolg van geplande investeringen.
• Huisvestingslasten: in 2021 hebben extra uitgaven
plaatsgevonden in het kader van het sociale welbevinden van
leerlingen, studenten en medewerkers in het kader van de
NPO-subsidies. In de prognose 2022-2024 is geen rekening
gehouden met dergelijke extra uitgaven. Daar tegenover
staan mogelijk niet meegenomen extra kosten in verband met
de vereiste verduurzaming van de gebouwen. Het strategisch
huisvestingsplan zal inzicht moeten geven in de ontwikkeling
van de huisvestingslasten.
• Overige lasten: de overige lasten zullen in 2023 en 2024 ten
opzichte van 2021 en 2022 als gevolg van het aflopen van de
bestedingen van de NPO-subsidie duidelijk lager liggen.
In de begrote omzet voor 2022 (en personeelslasten) is een
mogelijke looncompensatie opgenomen.

Balans
De balans ontwikkelt zich de komende jaren naar verwachting als volgt:
Enkelvoudige balans
per 31 december

2021

2022

2023

2024

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

-

-

-

-

36.797.387

36.396.973

35.442.999

33.960.146

476.487

151.072

97.072

-

37.273.874

36.548.045

35.540.071

33.960.146

16.183.587

13.649.336

15.668.648

17.206.771

53.457.461

50.197.381

51.208.719

51.166.917

39.433.990

37.092.789

39.104.875

39.100.978

Bestemmingsreserve publiek

2.659.581

2.763.701

1.750.000

1.750.000

Bestemmingsreserve privaat

1.009.009

1.009.009

1.009.009

1.009.009

Bestemmingsfonds publiek

-

-

-

-

Bestemmingsfonds privaat

-

-

-

-

4.956.137

3.933.996

3.946.091

3.908.186

LANGLOPENDE SCHULDEN

-

-

-

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

5.398.744

5.397.886

5.398.744

5.398.744

53.457.461

50.197.381

51.208.719

51.166.917

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
TOTAAL VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

VOORZIENINGEN

TOTAAL PASSIVA

De gebouwen en terreinen staan tegen boekwaarde op de balans, waarbij
rekening wordt gehouden met de jaarlijkse vaste afschrijvingspercentages.
De verwachting is dat er in de komende jaren geen sprake zal zijn van
dusdanige investeringen, dat deze de afschrijvingen zullen overtreffen.
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Ontwikkeling financiële kengetallen
SintLucas hanteert voor zijn kengetallen de door de Inspectie van het
Onderwijs gehanteerde signaleringswaarden. De ontwikkeling van de
relevante financiële kengetallen voor de jaren 2021 tot en met 2024,
inclusief de normen en signaleringswaarden OC&W, is als volgt:
2022

2023

2024

norm
OCW

3,00

2,53

2,90

3,19

>0,75

10.784.843

8.251.450

10.269.046

11.807.169

geen

Solvabiliteitsratio 1 (eigen
vermogen/totaal vermogen)

0,81

0,81

0,82

0,82

>0,3

Solvabiliteitsratio 2 (eigen
vermogen + voorzieningen/
totaal vermogen)

0,90

0,89

0,89

0,89

geen

Weerstandsvermogen (eigen
vermogen/totale baten)

1,07

1,05

1,00

1,02

geen

0,80%

-5,76%

2,40%

-0,01%

geen

Signaalwaarde Publiek Eigen
Vermogen (overschrijding)

3.577.864

669.944

1.083.412

956.121

geen

Huisvestingsratio
((huisvestingslasten +
afschrijvingen gebouwen en
terreinen)/totale lasten)

0,115

0,115

0,111

0,111

geen

15.114.046

12.125.397

14.142.993

15.703.616

Kengetallen
Liquiditeitsratio ((liquide
middelen + vlottende activa)/
kortlopende schulden)
Werkkapitaal (vlottende activa +
liq. Middelen - kortl. Schulden)

Rentabiliteit

Absolute omvang
liquide middelen

Realisatie
2021

De solvabiliteit laat een stabiele ontwikkeling zien voor de komende
jaren.

>2
mln.

Vanaf 2022 is een nieuwe (beperktere) set van indicatoren van kracht.
Liquiditeit
Solvabiliteitsratio 2
Absolute omvang liquide middelen
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De rentabiliteit schommelt de komende jaren als gevolg van zowel
extra kosten uit hoofde van de transitie die SintLucas doormaakt als
uit hoofde van onderwijsontwikkeling en innovatie.
De liquiditeit blijft de komende jaren op gedegen niveau.
De signaalwaarde normatief publiek eigen vermogen beweegt zich
de komende jaren in de door het Ministerie van OC&W gewenste
richting. SintLucas heeft in 2020 de nieuwe Visie2025 gepresenteerd
en een nieuw toekomstbestendig onderwijsmodel ontwikkeld. De
komende jaren zal met veel extra mankracht en activiteiten in deze
ontwikkelingen worden geïnvesteerd waarbij onze reserves worden
aangesproken. Dit is ook als zodanig weergegeven in de prognose
van de staat van baten en lasten over bovengenoemde jaren.
De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten
betrekking heeft op huisvesting. De huisvestingsratio laat een stabiel
verloop zien. Overigens streeft SintLucas naar een huisvestingsratio
die de grens van 12% niet overschrijdt.

Financieringsstructuur
Enkelvoudig
kasstroomoverzicht

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

584.246

-2.237.081

998.385

-3.897

2.774.110

2.813.045

2.901.921

2.966.999

454.163

-1.022.141

12.095

-37.905

3.812.519

-446.177

3.912.401

2.925.197

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
Totaal

Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden

Investeringen
Om goed en uitdagend onderwijs te kunnen blijven bieden, zijn
jaarlijks vervangings- en uitbreidingsinvesteringen nodig in onder
meer gebouwen, meubilair, AV-middelen, machines en apparatuur.
In de begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2024 is daarvoor de
volgende investeringsruimte gecreëerd.
Meerjaren
investeringsbegroting

2021

2022

2023

2024

GEBOUWEN EN TERREINEN
Investeringen
gebouwen

257.277

1.000.000

500.000

-

Investeringen
terreinen

0

0

0

0

257.277

1.000.000

500.000

0

11.296

-

-

-

-239.429

-454.398

-

22.500

582.303

-858

-858

-

354.170

-455.256

-858

22.500

4.166.689

-901.433

3.911.543

2.947.697

Investeringen
meubilair

295.704

413.412

423.747

434.341

69.592

-

-

-

Hardware/
Infrastructuur

375.239

429.944

440.693

451.710

4.236.281

-901.433

3.911.543

2.947.697

Audiovisueel

316.614

354.312

363.170

372.249

Investeringen in (im)
materiële vaste activa

-1.765.882

-2.412.631

-1.947.947

-1.484.146

Overige
investeringen

521.048

214.963

220.337

225.846

(Des)investeringen in
financiële vaste activa

1.508.605

1.412.631

1.447.947

1.484.146

-330.114

325.415

54.000

97.072

-2.095.996

-2.087.216

-1.893.947

-1.387.074

-

-

-

-

2.140.285

-2.988.649

2.017.596

1.560.623

Beginstand liquide middelen

12.973.761

15.114.046

12.125.397

14.142.993

Eindstand liquide middelen

15.114.046

2.125.397

14.142.993

15.703.616

Vorderingen
Schulden
Totaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Saldo ontvangen/
betaalde interest
Kasstroom uit operationele
activiteiten

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
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Totaal

MEUBILAIR, APPARATUUR E.D.

Totaal
TOTAAL
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1.765.882

2.412.631

1.947.947

1.484.146

8.3. Risicomanagement

Mogelijke maatregelen kunnen zijn:
1. Overdragen (verzekeren);
2.	Beperken (bepaalde activiteiten niet ontplooien of
beheersingsmaatregelen treffen);
3. Elimineren (activiteiten stoppen);
4. Accepteren (zorgen voor voldoende eigen vermogen);
5. Vermijden.

8.3.1. Toelichting risicobeheersing corona

De coronapandemie heeft ook in 2021 nog een enorme impact gehad
op ons allemaal. SintLucas volgt alle landelijke richtlijnen op om verdere
verspreiding van het virus te voorkomen. We schatten de financiële impact
van de coronacrisis nog altijd in als beperkt, hoewel de uiteindelijke impact
nog moeilijk in te schatten is. Op basis van de huidige informatie is er
geen continuïteitsrisico. Wel onderkennen we een aantal risico’s waar we
passende maatregelen voor treffen, om ze tot een minimum te beperken.
Medewerkers voeren hun werk ook in 2021 nog anders (voornamelijk op
een andere plek) uit dan voor de coronapandemie. SintLucas onderkent
dat dit nog steeds een situatie is waaraan risico’s verbonden zijn. Zo is
het ziekteverzuim gestegen met als gevolg hogere vervangingskosten. We
faciliteren en begeleiden onze medewerkers zo goed mogelijk om hun werk
in goede gezondheid te kunnen blijven uitvoeren.

Onderwijsinstellingen kunnen strategische, financiële, operationele en
compliance risico’s lopen. Deze kunnen we beheersen met een intern
risicobeheersings- en controlesysteem. Risico’s die via reguliere
verzekeringen worden afgedekt, zoals voor huisvestingslocaties
en aansprakelijkheidsverzekeringen voor studenten en leerlingen,
worden hierbij buiten beschouwing gelaten.
Een aantal belangrijke instrumenten dat SintLucas binnen het
risicobeheersingssysteem hanteert, is:
1.	Planning & control-cyclus, inclusief verantwoordings- en
stuurinformatie en bijbehorende kengetallen;
2.	Kwaliteitszorgcyclus: op basis van een Kaderbrief stellen we
teamplannen op. Daaronder ligt een monitoringsysteem van
periodieke zelfevaluatie en de Trimesterrapportage;
3.	Integrale jaarkalender: deze kalender bevat de tijdlijnen voor
de planning & control-cyclus, de verantwoordingscyclus, de
kwaliteitszorgcyclus en de gesprekkencyclus;
4.	Meerjarenbegroting: bevat scenario’s op basis van leerling- en
studentprognoses;
5.	Toetsingskader Informatiebeveiliging en Privacy (IBP): is
gebaseerd op het toetsingskader van de NBA (accountants)
en is landelijk in ontwikkeling voor de mbo-sector, met
SintLucas als één van de deelnemers. Hieraan is een IBPrisicoframework gekoppeld, een jaarlijkse benchmarking,
een assessment, interne en externe IBP-audits en een
risicogebaseerde IBP Roadmap die jaarlijks wordt bijgewerkt;
6. Sturingsdocument 2019-2023;
7. Strategische Personeelsplanning;
8. Strategisch Huisvestingsplan;
9. Interne audits;
10. Kwaliteitsagenda MBO 2019-2022;
11. Treasurystatuut en –beleid;
12. Procuratieprotocol;
13. Hanteren van functiescheidingen;
14. Fraudeprotocol (wordt in 2022 verder vormgegeven);
15. Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Ook de opgelopen leerachterstand van leerlingen en studenten blijft een
aandachtspunt. Het afstandsleren zorgde ervoor dat er minder zicht was
op leerlingen en studenten. We doen er alles aan om onze leerlingen en
studenten de benodigde aandacht te geven en achterstanden tot een
minimum te beperken of deze binnen afzienbare tijd in te lopen. Het risico
bestaat dat de instroom voor specifieke opleidingen (bijvoorbeeld Podium& evenemententechniek) en het ontwikkelen van private activiteiten in
het kader van Leven lang ontwikkelen onder druk komen te staan. In het
formatieplanningsproces anticiperen we hier zoveel mogelijk op voor wat
betreft het aannamebeleid. Ook proberen we de effecten door gerichte
wervingsacties tot een minimum te beperken.
Interne risicobeheersings- en controlesysteem
In 2021 is besloten om het risicomanagement integraal gezamenlijk op te
pakken. De aanpak van het risicomanagement, zoals beschreven in deze
risicoparagraaf, betreft een samenvatting van het beleid.
Het toezien op en verantwoording afleggen over risico’s staat in
publiek gefinancierde sectoren, zoals het onderwijs, steeds meer in de
schijnwerpers. Risicomanagement levert een wezenlijke bijdrage aan het
beheersen van de verschillende risico’s en het daarmee in control zijn van
een organisatie. Het betreft het continu en systematisch doorlopen van de
organisatieactiviteiten, om risico’s te inventariseren en daarna –op basis
van de analyse van kans en impact– bewust risico’s te nemen, de kans
op risico’s te verkleinen, de gevolgen ervan te beperken of te vermijden.
Door structureel aandacht te hebben voor in- en externe omstandigheden,
kunnen we risico’s vroegtijdig signaleren en beoordelen, en vervolgens
maatregelen nemen.
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Overzicht belangrijkste risico’s
Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste risico’s die het
behalen van de strategische en financiële doelstellingen van SintLucas
kunnen beïnvloeden. Daaraan gekoppeld zijn de mogelijke oorzaken en
gevolgen van de benoemde risico’s.
Nr.

Categorie

Risico

Mogelijke oorzaken

Mogelijke gevolgen

1

Strategisch

Onvoldoende focus
op Visie2025

 Nieuwe organisatie-inrichting






2

Strategisch

Strategie onvoldoende
gerealiseerd

 Geen integrale werkwijze locaties
 Gebrek aan draagvlak en eigenaarschap
 Onvoldoende effectieve besluitvorming

 Gebrek aan samenhang en synergie
 Onvrede onder medewerkers
 Kwaliteit onderwijs loopt terug

3

Strategisch

Dalende leerlingen-en
studentenaantallen








4

Strategisch

Afnemende kwaliteit
onderwijs

O
 nvoldoende gekwalificeerd personeel
a.g.v. het leraren tekort
P
 ortfolio opleidingen sluit onvoldoende aan op arbeidsmarkt
 Grotere klassen
 Ontbreken eenduidige visie
 Online lesgeven door de coronamaatregelen

5

Financieel

Druk op financiële
huishouding







6

Operationeel

Cybersecurity en privacy

 Privacywetgeving en gegevensbescherming (AVG)
 Onvoldoende bekendheid visie op cybersecurity
 Beperkt back-up en recoveryplan

7

Operationeel

Onvoldoende kwalitatief
goed personeel






Demografische ontwikkeling
Concurrentie
O
 pleidingsaanbod sluit onvoldoende aan op arbeidsmarkt
Negatieve berichtgeving
Gevolgen van de coronacrisis
Lage interne doorstroom van vmbo naar mbo

Dalende leerlingen- en studentenaantallen
Gewijzigde financieringssystematiek lwoo
Vereenvoudigde bekostiging vo
Toename zorgleerlingen/zorgstudenten
Duurzaamheidsvraagstuk huisvesting

Vergrijzing personeelsbestand
Krapte op de arbeidsmarkt (schaarstevakken)
Ziekteverzuim en verloop
O
 nvoldoende aandacht voor de professionele
ontwikkeling vanhet personeel

Figuur 27. Belangrijkste risico’s (inclusief oorzaken en gevolgen)
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Verwachte doelstellingen worden niet behaald
Gebrek aan draagvlak
Hogere kosten
Personele problemen: onvrede, mismatch huidige
engewenste bezetting, vertrek medewerkers

 Teruglopende inkomsten
 Dreigende overcapaciteit op het gebied
van huisvesting en personeel

 Imagoschade
 Onvrede onder studenten en leerlingen
 Dalende studenten- en leerlingenaantallen






Investeringsmogelijkheden lopen terug
Financiële stabiliteit neemt mogelijk af
Onzekerheid over exacte toekomstige baten
Minder dekking voor vaste lasten

 Cybercrime: boetes en imagoschade
 Verlies cruciale bedrijfsgegevens
 Verstoring van onderwijs- en ondersteunden processen






Toenemende werkdruk
Onvrede onder medewerkers, studenten en leerlingen
Concurrentie tussen scholen m.b.t. arbeidsvoorwaarden
Kwaliteit onderwijs komt onder druk
Imagoschade

Nr.

Categorie

Risico

Impact

Maatregelen

1

Strategisch

Onvoldoende focus Visie2025

Hoog

E
 xtra aandacht voor interne communicatie, waarbij medewerkers
geïnformeerd worden over de voortgang
 Blijvend aandacht van college van bestuur en directie, ook in de volgende jaren
 Faciliteren van experimenten en kennisdeling

2

Strategisch

Strategie onvoldoende
gerealiseerd

Middel






3

Strategisch

Dalende leerlingen- en
studentenaantallen

Hoog

A
 ctievere leerlingen- en studentenwerving, onder andere door
betere profilering en gebruik van sociale media
 Herijking profilering SintLucas door middel van herschikking opleidingsaanbod
 Strakke sturing op formatiemanagement en formatieplanning
 Flexibele schil in stand houden; met het oog voor effecten
van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans)
 Interne doorstroom verhogen door optimaliseren samenwerking vmbo en mbo

4

Strategisch

Afnemende kwaliteit onderwijs

Hoog








5

Financieel

Druk op financiële huishouding

Middel

 Benchmark op basis van financiële (ken)getallen
 Actievere leerlingen- en studentenwerving, onder andere door
betere profilering en gebruik van sociale media
 Intensiveren monitoring en sturing op begroting en prognose
 Versterken positie in de regio (samenwerking bedrijfsleven)
 Monitoren maxima voor huisvestingskosten als percentage van de baten
 Businesscase-denken bevorderen bij investeringsbeslissingen
 Duurzaamheid meenemen bij investeringsbeslissingen

6

Operationeel

Cybersecurity en privacy

Hoog

 Structurele aandacht voor de thema’s in het CD-overleg (bestuurders en directeuren)
 Uitvoeren van IT-audit op applicaties om beheersmaatregelen te testen
 Deelnemen aan benchmark IBP-E voor het mbo (informatiebeveiliging privacy en examinering)

7

Operationeel

Onvoldoende kwalitatief
goed personeel

Hoog








Periodieke monitoring op verschillende KPI’s in de PDCA-cyclus
Intensieve samenwerking bestuurders en directie
Verder uniformeren van processen
Meer eigenaarschap in teams leggen

Hanteren kwaliteitszorgcyclus (PDCA-systematiek)
Gebruikmaken van periodieke zelfevaluaties binnen teams en organisatieonderdelen
Gericht inzetten van professionaliseringsprogramma’s
Herijking profilering SintLucas door middel van herschikking van opleidingsaanbod
Inzet op kwaliteitsverbetering vanuit de Kwaliteitsagenda
Onderwijsteams in de lead zetten; resultaatverantwoordelijke teams

Gezamenlijk opstellen en tot uitvoer brengen van werkdrukplannen
Periodieke gesprekkencyclus
Strategische personeelsplanning als instrument verder ontwikkelen
Tijdig starten van het formatieplanningsproces
Scholings- en professionaliseringsplannen
Aanpak en preventie van ziekteverzuim

Tabel 28. Belangrijkste risico’s (inclusief impact, maatregelen en netto-risico)
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4.	Project control
Na het opheffen van de afdeling PMO (Project Management
Office) is er in 2021 ingezet op een kwalitatieve verbetering
van de projectsturing en projectbeheersing. Projecten zijn
gekoppeld aan of komen direct voort uit strategische keuzes.
Tweemaal per jaar wordt op college van bestuur- directie
niveau de voortgang van de diverse projecten besproken.
5.	IT-audit zelfassessment van het normenkader van
Sambo-ICT
IT-Workz heeft eind 2021 een onderwijsscan uitgevoerd,
gebaseerd op de CIS-controls. De behaalde score is een 1,9 op
de schaal van 4. (In 2019 1,6). De verbeteracties worden in
2022 opgepakt.

De risico’s in tabel 27 zijn verdeeld in strategisch, financieel en
operationeel, waarbij we in totaal zeven (hoofd)risico’s onderscheiden.
Vervolgens is een inschatting gemaakt van de potentiële impact en de
belangrijkste beheersmaatregelen, bedoeld om de kans en/of impact van
het risico te beperken, zie tabel 28. Na de te nemen maatregelen resteert
het netto-risico.
Bovengenoemde risico’s doen zich niet in beide vestigingen van SintLucas
in dezelfde mate voordoen. Zo is de druk op het vinden van gekwalificeerd
personeel met name voor een specifiek aantal vakken. Op beide locaties
zorgt vooral de vergrijzing van het personeelsbestand voor een risico op
middellange termijn. We zullen de komende jaren veel aandacht besteden
aan strategische personeelsplanning, afgestemd op de behoefte van ons
toekomstig onderwijs (Libi).

Voorgenomen verbeteringen voor de komende periode
Ook voor 2022 zetten we in op het verder verbeteren van het
risicobeheersings- en controlesysteem. Thema’s die daarbij aandacht
krijgen, zijn:

Gerealiseerde verbeteringen in het risicobeheersings- en
controlesysteem
SintLucas is bezig met het verbeteren van de sturing van de organisatie
en het vergroten van de kwaliteit van het risicobeheersings- en
controlesysteem. In het afgelopen kalenderjaar zijn in dit kader
verschillende verbeteringen gerealiseerd, waaronder:

1.	Verdere integratie van de strategie en onderlinge
samenwerking, nadat de nieuwe organisatiestructuur
bekend is;
2.	Om het aantal aanmeldingen van leerlingen- en studenten te
verhogen, ontwikkelt de afdeling marketing & communicatie
een visie op werving waarin de studentjourney opnieuw
wordt bekeken en, in samenwerking met de opleidingsteams,
extra en nieuwe wervingsactiviteiten en nieuwe middelen
worden ingezet in 2022. Ook wordt de samenwerking met de
toeleverende scholen geïntensiveerd;
3.	Blijven investeren in het versterken van de kwaliteitscultuur
en teamontwikkeling binnen de organisatie;
4.	Werken aan een nieuwe opzet voor projectportfoliobeleid
om te borgen dat het geld voor onderwijsvernieuwing en
-innovatie, op basis van opgestelde criteria, op de meest
effectieve manier wordt ingezet;
5.	Ontwikkeling en integratie van IBP binnen het algehele
risicobeheer van SintLucas.

1.	Verbeteren periodieke rapportage en verantwoording
De werkwijze rondom de periodieke gesprekken is verder
aangescherpt in het afgelopen jaar. Daarnaast zijn tijdens het
budgetproces de OC‘ers en managers actiever betrokken bij het
opstellen van de begroting. Op deze manier is de kwaliteit en
herkenbaarheid van het budget verder vergroot. Verder is een project
gestart Beleidsrijk begroten en budgetteren waarin alle geledingen
van SintLucas zijn vertegenwoordigd.
2.	Leerling- en studentenwerving
SintLucas heeft met een nieuwe campagne gericht ingezet op het
vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid. Dit heeft
geresulteerd in een hogere instroom, zowel op het mbo als het vmbo
voor het schooljaar 2021-2022.
3.	Verbetering ondersteuning onderwijs
In 2021 is verder ingezet op het creëren van een wendbare en
kwalitatief hoogstaande ondersteuning van het onderwijs. Daarbij
sluiten de ondersteunende diensten ook zo goed mogelijk aan op de
vraag vanuit onderwijs.
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8.4. Toekomstige ontwikkelingen en speerpunten 2022

Ontwikkelingen Kwaliteitszorg: versterking kwaliteitscyclus
en -cultuur
De Inspectie van het Onderwijs heeft in december 2020
een onderzoek uitgevoerd in het kader van het vierjaarlijks
onderzoek. Omdat de Inspectie van het Onderwijs voor SintLucas
geen bijzondere risico’s zag, bleef het onderzoek beperkt tot
gesprekken met het college van bestuur, de raad van toezicht,
ondernemingsraad en studentenraad. Op basis van de analyse van
de onderwijsresultaten en de gesprekken die de Inspectie heeft
gevoerd, concludeert zij dat er geen aanleiding is om het vorige
oordeel (2017) over onze school aan te passen. Ze handhaaft
daarom het eerder gegeven oordeel ’Goed’ voor het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en Ambitie en het oordeel ’Voldoende’ voor het
kwaliteitsgebied Financieel beheer op bestuursniveau. Wel blijft een
aantal verbeterpunten, die de Inspectie van het Onderwijs eerder
heeft aangegeven, voor SintLucas aandachtspunten:
1. Het verbeteren van de periodieke managementrapportages;
2. Het beter worden in evalueren;
3. En niet te veel tegelijk willen doen.

Op het gebied van onderwijs, onderzoek, personeel, kwaliteitszorg en
huisvesting.
Ontwikkelingen onderwijs
We ontwikkelen het onderwijs de komende jaren richting het nieuwe
onderwijsconcept Libi. Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf, maar raakt
aan de organisatieontwikkeling, professionalisering en cultuur binnen
SintLucas en zal met de ontwikkelingen op deze pijlers de komende jaren
vorm krijgen.
Naast projecten en experimenten SintLucas-breed nemen onderwijsteams
in hun jaarplannen ontwikkelingen en experimenten op het gebied van
Libi op. Via het Expertisecentrum gaan we deze experimenten volgen en
kunnen nieuwe inzichten uit experimenten, pilots en projecten leiden tot
gemeenschappelijk beleid of juist differentiatie tussen clusters.
Ontwikkelingen personeel
In maart 2022 is een projectleider HR begonnen. Zij zal in 2022 een
Strategisch personeelsplan en beleid rondom HR ontwikkelen. Doel is om
ons medewerkersbestand in lijn te brengen met de ambities die we hebben
gesteld in onze Visie2025. Daarnaast vindt in 2022 een doorontwikkeling
van de organisatie plaats, waarbij de indeling en de aansturing van met
name de onderwijsteams verandert. Ook dit zal van invloed zijn op ons
medewerkersbestand in 2022 en daarna.

Deze verbeterpunten zijn meegenomen in het nieuwe
strategische beleidsplan waarin kwaliteitscultuur een van de
beleidslijnen is. SintLucas wil cultuursessies organiseren met
de opleidingscoördinatoren en de managers, en een bredere
betrokkenheid van teams bij kwaliteitszorg. Aan alle (vernieuwde)
onderwijsteams zal in het najaar 2022 een zelfevaluatie worden
gevraagd. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoe de kwaliteit van
het onderwijs ervoor staat, waar de sterke punten liggen en waar
nog verbetering mogelijk en nodig is. De aandachtspunten worden
verwerkt in de teamplannen 2022-2023.

De uitgangspunten van het Strategisch personeelsplan en HR-beleid zijn:
• V
 ergroten van de duurzame inzetbaarheid (aanname/behoud
jongere medewerkers, Generatiepact, vergroten vitaliteit, werk- en
leervermogen);
• Vergroten van de wendbaarheid van de organisatie (mobiliteit in- en
extern);
• Vergroten van de continuïteit (minimale grootte dienstverband,
verhouding CAO/flex);
• Ontwikkelen van een optimale functiemix;
• Passen binnen het financieel kader.

De zelfevaluaties zullen periodiek herhaald worden en dienen als een
goede voorbereiding op het volgende vierjaarlijks onderzoek van
de Inspectie van het Onderwijs. Ook zullen in 2022 diverse interne
audits worden gehouden waaronder betreffende:
1. Examinering;
2. Gerealiseerde onderwijstijd;
3. AVG-wetgeving;
4. Daadwerkelijke levering bij inkoop.

Om medewerkers te werven en binden die passen bij onze ambitie en de
cultuur, starten we in het voorjaar van 2022 een traject met een extern
bureau om het werkgeversmerk van SintLucas te ontwikkelen en op basis
hiervan een programma en activiteiten voor de arbeidsmarktcommunicatie
en employee journey te ontwikkelen.
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Op basis van deze exercitie zullen wij beter in control zijn met
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. De risico’s zijn in beeld
en worden opgepakt en gemonitord. De risico- en documentanalyse
worden periodiek uitgevoerd. Gevolgd door een aantal gesprekken
met onder andere het college van bestuur, de raad van toezicht,
de ondernemingsraad, de ouder- en studentenraad en de
examencommissie.
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Ontwikkelingen huisvesting
Op het gebied van huisvesting gaat in 2022 en de komende jaren de
aandacht uit naar het:
1. Beheren van de Veiligheidskalender;
2. Implementeren van de aanbesteding W&E;
3.	Voorbereiden van de werkzaamheden van het
Meerjarenonderhoudsplan;
6.	Inzichtelijk maken en prioriteren van huisvestingsprojecten
van het onderwijs;
7. Herzien van alle taxatierapporten;
8.	Ondersteunen bij investeringsaanvragen met een
huisvestingscomponent;
9. Werken aan de milieumaatregelen Brabant 2030.
Ontwikkelingen Sustainable development goals
We hebben (een aantal van) de Sustainable Development Goals
opgenomen in onze strategische visie. Deze doelen moeten nog
structureel een plek krijgen in de dagelijkse activiteiten en in de
mindset van medewerkers, studenten en leerlingen. Vanaf 2022
krijgen onderwijsteams en ondersteunende diensten de opdracht om
in hun jaarplannen te beschrijven hoe zij hun activiteiten afstemmen
op deze doelen.
Daarnaast ligt de bedoeling van het nieuwe onderwijsconcept
Libi in het opleiden van betekenisvolle creatieven waarbij
omgevingsbewustzijn en de relatie tot die omgeving en anderen een
groot goed is.
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Bijlagen

SintLucas Pro B.V.
SintLucas Pro B.V. is een dochter van SintLucas. Zij treedt op als
tussenpersoon bij de inhuur van gastmedewerkers voor het onderwijs
van SintLucas. Daarnaast kan SintLucas Pro B.V. zich richten op het
verzorgen van cursussen en workshops binnen het beroepenveld,
waarvoor SintLucas opleidt. Op 1 januari 2022 wordt SintLucas Pro
B.V. gefuseerd met SintLucasNXT B.V., waarbij SintLucas Pro de
verdwijnende vennootschap is en SintLucasNXT B.V. de verkrijgende
vennootschap.

Bijlage 1. Juridische structuur en nevenfuncties raad van toezicht en
college van bestuur
Juridische structuur
De statutaire naam van SintLucas is Stichting SintLucas. Zoals uit de
naam blijkt, is de rechtsvorm een stichting. SintLucas is de verkorte
naam. SintLucas is gevestigd in Eindhoven en wordt bestuurd door een
tweehoofdig college van bestuur dat op basis van collegiaal bestuur werkt
en gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid draagt. Het toezicht wordt
uitgeoefend door de raad van toezicht.

Stichting SintLucas maakt voor de consolidatie gebruik van de door
het Ministerie van OC&W geboden vrijstelling van de consolidatieplicht
vanwege geringe omvang ten opzichte van het totaal voor de
rechtspersonen SintLucasNXT B.V. en SintLucas Pro B.V.

Gelieerde rechtspersonen
No School, SintLucasNXT B.V. en SintLucas Pro B.V. zijn aan SintLucas
gelieerde rechtspersonen. De vestigingsplaats van deze rechtspersonen is
Eindhoven.
No School
No School is een initiatief van de creatieve vakscholen Cibap en SintLucas
en eind november 2016 opgericht. No School onderzoekt, experimenteert
en creëert ruimte om samen met de creatieve industrie nieuwe en
onderscheidende leerroutes te initiëren. En zo het creatieve vakonderwijs
in Nederland toekomstbestendig te maken. No School heeft vijf
programmalijnen: onderzoek, academische werkplaatsen, experimenteren,
nieuwe leerroutes en publiceren. Aangezien er geen ‘power to control’ is, is
No School niet meegenomen in de consolidatie.
SintLucasNXT B.V.
De private tak SintLucasNXT B.V. is in 2018 opgericht om snel te kunnen
reageren op innovaties en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van
SintLucas. SintLucasNXT Jobs plaatst studenten in uitzendbanen om extra
ervaring op te doen in de praktijk. Het onderwijs krijgt feedback van de
opdrachtgevers over de prestaties van de studenten om het onderwijs te
optimaliseren. Met een
aanbod van cursussen en trainingen houdt SintLucasNXT Development
alumni en andere professionals up-to-date voor het werkveld. Verder
biedt SintLucasNXT, in samenwerking met de University of Northampton,
bachelor- en masteropleidingen aan. Op 30 juni 2021 is SintLucasNXT
B.V. gefuseerd met SintLucas waarbij SintLucas NXT B.V. een dochter
van de SintLucas is geworden. Hierdoor heeft SintLucas de regie op de
doorontwikkeling van de activiteiten van SintLucasNXT B.V.
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Nevenfuncties raad van toezicht en college van bestuur
Mathieu Weggeman
Hoofdfuncties
• Hoogleraar organisatiekunde aan de TU/e
• Zelfstandig bestuursadviseur (DGA)
B.V. Weggeman Hup Vooruit
Nevenfuncties
• Lid Scientific Board BrainCompass, Rotterdam
• Lid raad van toezicht Gouverneur Kremers Centrum
van het MUMC in Maastricht
• Lid van de adviesraad van GuruScan,
Eindhoven /Amsterdam
• Lid raad van toezicht (vicevoorzitter) HKU, (Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht)
• Lid van het bestuur van Studium Chorale, Maastricht
• Lid raad van toezicht Stichting SintLucas
• Lid raad van toezicht ZuidZorg

Gerdy Harteveld
Hoofdfunctie
• Directeur Gerdy Harteveld Management B.V.
(alleen toezichthoudende functies)
Nevenfuncties
• Voorzitter raad van toezicht Stichting Anton Constandse
• Commissaris Goudappel Coffeng
• Commissaris Tie Kinetix
• Bestuurslid Geonovum
• Voorzitter raad van toezicht Stichting SintLucas
• Voorzitter raad van toezicht NBD Biblion
Harry Puts
Hoofdfunctie
• Creative director Made in May, Amsterdam
Nevenfunctie
• Lid Raad van toezicht Stichting SintLucas

André Gehring
Hoofdfunctie
• College van bestuur Stichting SintLucas
Nevenfuncties
• Lid Sociaal Economische Raadprovincie Noord-Brabant
via Stichting BrabantAdvies,’s-Hertogenbosch
• Lid raad van toezicht Hogeschool de Kempel

Edwin Jansen
Hoofdfunctie
• Financieel directeur-bestuurder Stichting Sint Trudo,
Eindhoven
Nevenfuncties
• Lid raad van toezicht Stichting SintLucas
• Bestuurslid FCE Talent Support, Eindhoven

Ruud Rabelink
Hoofdfunctie
• College van bestuur Stichting SintLucas
Nevenfuncties
• Voorzitter raad van toezicht Stichting WIJeindhoven
• Voorzitter Bedrijfstakgroep (BTG) ICT en
Creatieve Industrie MBO Raad
• Voorzitter Sectorkamer ICT en
Creatieve Industrie MBO Raad
• Voorzitter Consortium Creatief Vakman
• Bestuurslid Algemeen Bestuur RSV-PVO
• Bestuurslid Stichting Netwerk MBO Excellent
• Bestuurslid VKBBO
• Bestuurslid Kennispact

Paula Willemse
Hoofdfunctie
• Mede-eigenaar van IVA Onderwijs
Nevenfuncties
• Lid Raad van toezicht Stichting SintLucas
• Lid examencommissie MLO Avans Plus
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4.	Vooruitblik naar ‘menukaart’ en 'schoolprogramma'
In deze stap zijn de conclusies over de ontwikkeling van
leerlingen en de mogelijkheden en belastbaarheid van het
team en partners in kaart gebracht en passende interventies
toegepast. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ‘menukaart’
van interventies op de website van het Nationaal Programma
Onderwijs. In deze ‘menukaart’ wordt uiteengezet welke
interventies onder welke voorwaarden aannemelijk of bewezen
effectief kunnen zijn. Uiteraard is het hierbij aandacht besteed
aan de vraag wat er hiervoor vanuit het vmbo van SintLucas
extra nodig is, wat de directie en het bestuur kunnen
betekenen en wat gezamenlijk gedaan kan worden met
het mbo.

Bijlage 2. NPO Scan en interventies vmbo
Bullet 1:

In april 2021 heeft het vmbo, ten behoeve van de NPO-subsidies, een
schoolscan gemaakt. Aan deze schoolscan lag het volgende stappenplan ten
grondslag:
1.	Het stappenplan als hulpmiddel bij de schoolscan
Aan de hand van dit stappenplan heeft SintLucas zicht gekregen op
de vertraging, versnelling en ontstane of verergerde problematiek bij
leerlingen als gevolg van de coronacrisis.
2.	In beeld brengen impact coronacrisis op de ontwikkeling van
leerlingen
De analyse in de schoolscan richt zich op drie domeinen;
- Cognitieve ontwikkeling, in beginsel alle leergebieden;
- Praktijkvorming: hierbij gaat het om de kennis en vaardigheden die
leerlingen in de praktijklessen en in de stages verwerven;
- Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden: hierbij gaat
het bijvoorbeeld om impulsbeheersing, omgaan met ruzies,
samenwerken, concentratie, motivatie, werkhouding, plannen,
sociale veiligheid en zelfvertrouwen;
3.	In beeld brengen behoeften en mogelijkheden van de school
en partners
Het tegengaan van de gevolgen van de coronacrisis vraagt veel van
SintLucas. Afhankelijk van de gehanteerde kwaliteitszorgsystematiek
(en bovenschoolse ondersteuning) is de analyse en planvorming zelf
al een extra belasting, nog los van de uitvoering die de komende
jaren volgt. Naast het in beeld brengen van de ontwikkeling van de
leerlingen heeft SintLucas daarom in de analyse ook oog voor de
belastbaarheid van het team en zijn behoeften.
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Om de gegevens ook na de NPO-subsidie goed te kunnen blijven
monitoren is er in augustus het project Stuurinformatie vmbo
gestart. Dit project wordt in het eerste kwartaal van 2022
opgeleverd.
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Bullet 2:

SintLucas heeft gekozen voor de volgende interventies:

Gelden

Omschrijving

Duur

Inzet 20-21

Inzet 21-22

Extra hulp voor de klas
(NPO)
2x € 30.000

Extra toezicht in de klas
Ontlasten personeel

t/m
juli 2022

Docent 0,4 fte,
Docent 0,1 fte,
Docent 0,5 fte
Totaal: € 30.000

Opvang SRD
Hulp in de klas
Docent 0,5 fte
Totaal: € 30.000

Inhaal en ondersteuningsprogramma (IOP) (NPO)
€ 4.500/ €45.000

Extra naast het
reguliere programma
Inzet op leer- en
ontwikkelachterstanden
Lesprogramma van
min. 25 uur

Schooljaar
2020 t/m
dec 2021

Begeleiden leerlingen (5)
op cognitief en sociaal
emotioneel gebied
Docent (0,05 fte)
Totaal: € 3.760

Begeleiden leerlingen op cognitief en sociaal emotioneel
gebied
Docent (0,1 fte) = € 7520
Extra uur Nederlands in V1 ivm taalachterstand uit OKR
(1 1/2 jr)
40 uur+40% vbnb x 5 klassen= € 20.000
Totaal: € 30.940

Voorkomen onnodig
zittenblijven (geen NPO)
1x € 25.000

Monitoren
leerontwikkeling
Interventie gericht op
flexibilisering overgang
en zittenblijven
Voorkomen onnodig
zittenblijven

t/m
dec 2021

Aanpassen overgangsnormen:
Docent (20 uur) = € 940
Noodopvang kwetsbare
leerlingen: 17 mei-17 juli 2020
En 5 jan – 1 april 2021
Docent (800 uur) = € 37.600
Totaal= € 38.540

Zie 20-21
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Gelden

Omschrijving

Duur

Schoolscan NPO
1x € 700 per leerling
(2021-2022) = € 348.500
1x € 500 per leerling
(2022-2023) = € 249.000

Menukaart van
interventies tegen
de achterstanden
opgelopen door corona
in vo onderwijs

t/m
juli 2023

Bestuursverslag SintLucas 2021

Inzet 20-21

Inzet 21-22
V3K: 1 extra uur nask voor 2 periodes voor 2 klassen)
(46.8 uur x € 47=) € 2.200
V3K: 1 extra uur wi voor 2 periodes voor 2 klassen)
(46.8 uur x €47 = ) € 2.200
V1 en V2: 1 extra mentoruur (met exact docent )
V1 (32.5+6.5 x5x2 docenten= 390uur x € 47=) € 18.330
V2 (32.5+6,5 x5x2 docenten = 390 x € 47=) € 18.330
V1t/mV4: Extra admin uren mentoraat
V1= 25x5=125
V2= 20x5=100
V3K= 30x5=150
V3G=10x5=50
Totaal: 425u x € 47= € 20.000
V3K: 2 uur bijles wis en nask per wk
V3G: 1 uur bijles wis en nask per wk
V4K: 2 uur bijles wis en nask per wk
V4G: 1 uur bijles wis en nask per wk
480 u x € 47= € 22.560
V1: bijles Ne
40 u x € 47= € 1.880
Docent 0,5 fte = € 39.000
PABO-er/ pedagogiek (personality, eco/rekenen,
in de klas bij eco, srd) (0.42fte) € 32.760
Docent mentor opleiden
200u x € 47 = € 9.400
Aanschaf tumult € 5.230
Leesbevordering
Bibliotheek op school = € 2.581
Eigen boeken en tijdschriften = € 1.638
Cabaretier op school = € 2.300
Schrijver in de klas = €1.000
Zithoek = € 1.314
Data en interventies monitoren en bijstellen.
Inhuur projectl = € 23.000
Volgen opleiding NT2 = € 3.150
LOB-training docenten = € 6.700
Totaal: € 213.273
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1. Achterstanden instroom leerjaar 1
Op basis van de scan die is gemaakt, zien we dat er grote
achterstanden zijn ontstaan in de gebieden taal en rekenen.

Bullet 3:

In juni 2021 heeft een afvaardiging van de Ondernemingsraad (OR) een
gesprek gehad met de teamleider vmbo, met betrekking tot de aanvraag
NPO-gelden voor het vmbo. In dit gesprek heeft de teamleider duidelijk
gemaakt op welke onderdelen het vmbo volgend jaar de gelden in wil
zetten en heeft nauwgezet kunnen onderbouwen waarom en op welke wijze
voor deze onderdelen gekozen is. Naar aanleiding van de informatie die de
teamleider heeft verstrekt, concludeert de OR dat hij instemming verleent
voor de plannen, zoals die ons voorgelegd zijn.  

Bullet 4:

De NPO-gelden zijn grotendeels ingezet aan cao-medewerkers. Er is
alleen een externe cabaretier ingehuurd voor € 2.300 ten behoeve van
de leesbevordering.

Aantal kinderen met een
achterstand kleiner dan
1,5 jaar (minder dan 25%)

Aantal kinderen met een
achterstand tussen de
1,5 en 3 jaar (25%-50%)

Aantal kinderen met een
achterstand groter dan
3 jaar (meer dan 50%)

TL

BL
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RE

TL

BL

SP

RE

TL

BL
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75

51

85

54

26

67

33

64

23

6

6

6

Percentage t.o.v.
totale groep leerjaar 1  

Percentage t.o.v.
totale groep leerjaar 1

Percentage t.o.v.
totale groep leerjaar 1

60,5

21,0

18,5

41,1

68,5

43,5

54,0

26,6

51,6

4,8

4,8

4,8

Bullet 5:

We zien dat de cijfers voor Nederlands (0,2 punt) en Nask (0,5 punt) ten
opzichte van vorig jaar zijn gestegen.

Van de kinderen die een achterstand van ten minste 1,5 jaar hebben
op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen hebben 67 leerlingen
daarnaast ook een achterstand van ten minste 1,5 jaar op een ander
domein (LWOO-norm).
De gegevens met betrekking tot cognitieve capaciteiten buiten
beschouwing gelaten, zijn er 41 leerlingen die op ten minste een
domein een achterstand hebben die groter is dan 50% (PRO-norm).
Leerlingen met coach:
Schooljaar 2021-2022: 37 (van wie meteen gestart in V1: 14)
Schooljaar 2020-2021: 33 (van wie meteen gestart in V1: 9)
Schooljaar 2019-2020: 30 (van wie meteen gestart in V1: 13)

Plan vmbo
Onze insteek
Het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) is bedoeld voor het herstel en de
ontwikkeling van onderwijs na corona. We willen de extra middelen die we
ontvangen vanuit het NPO zoveel mogelijk inzetten voor ál onze leerlingen.
Het plan bestaat uit ’enkelvoudige benaderingen’: er is een opgelopen
vertraging bij bijvoorbeeld wiskunde en een interventie van extra lessen om
deze weg te werken. En het plan bestaat uit ’meervoudige benaderingen’:
de motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en de werk- en leerhouding
worden schoolbreed aangepakt. Zo investeren we bijvoorbeeld in
weerbaarheidstraining voor de leerlingen en LOB-scholing bij het team,
zodat de interventies op meerdere plekken binnen de school effectief
kunnen plaatsvinden. De combinaties vinden aansluiting bij de teamdoelen,
zodat deze onderdeel worden van en opgenomen worden in ’het grote
geheel’ en niet louter een tijdelijk effect bewerkstelligen.
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Leerlingen die van de start in V1 meteen starten met studie- en
structuurbegeleiding:
Schooljaar 2021-2022: 5
Schooljaar 2020-2021: 0
Schooljaar 2019-2020: 0
De overheid heeft het PO aangeraden om ’kansrijk’ te adviseren
richting VO. We overzien nu nog niet de consequenties van dit advies.
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Interventies

2. Lees- en taalonderwijs
Het behoort tot de kerntaken van het onderwijs om alle leerlingen
gelijke kansen te geven om het Standaardnederlands en de
schooltaal en vaktaal goed te verwerven en te ontwikkelen.
Inmiddels is duidelijk dat de achterstanden in leesvaardigheid
binnen het vmbo, door corona, tot meer dan een jaar oplopen.
Daarnaast laten niet alleen de onderwijsinspectie, maar ook onze
onderwijskundige rapporten zien dat het taalniveau van de leerlingen
in het voortgezet onderwijs afneemt. Dit hebben we de afgelopen
anderhalf jaar niet kunnen bevechten.  

1. Mentoraat
Extra uur mentoraat: In leerjaar 1 en 2 wordt het mentoraat op het
rooster met een lesuur per klas uitgebreid. Tijdens
dit lesuur is de mentor aanwezig en is er een exactdocent aanwezig voor extra begeleiding. Aandacht
wordt besteed aan plannen/structuren & leren leren.
Hiervoor is de methode Tumult aangeschaft en
verspreid onder mentoren en de begeleidingstak,
zodat we allemaal dezelfde onderbouwde aanpak
hebben. De leerlingen leren hoe ze hun leerproces
kunnen plannen en leerstrategieën eigen kunnen
maken (zelfregulerend leren). Daarnaast staat er in
dit extra mentoruur, naast de mentor, een docent
exacte vakken, zodat gewerkt kan worden aan de
rekenachterstanden.
Menukaart: meer onderwijs; uitbreiding onderwijs.
Menukaart: faciliteiten en randvoorwaarden; leermiddelen inzet.

Extra inzet uur lezen: O
 m een inhaalslag te maken en lezen weer
structureel op de kaart te zetten, hebben
we een extra uur leesonderwijs in het eerste
leerjaar ingepland. Daarnaast heeft de sectie
Nederlands een leesplan gemaakt voor alle
leerjaren om het lezen te bevorderen. Zo is
een rijdende bibliotheek aangeschaft met
boeken, strips en tijdschriften, wordt er een
samenwerking met de bibliotheek, cabaretiers
en schrijvers aangegaan, en via Instagram
een leesplatform gelanceerd.  
Menukaart: uitbreiding onderwijs/verlenging van
de schooldag.
Menukaart: faciliteiten en randvoorwaarden; interventies
gericht op faciliteiten.

Uitbreiding uren: D
 e mentoren krijgen een uitbreiding van uren om hun
mentortaak te kunnen uitvoeren. Meer dan voorheen
wordt nu een beroep gedaan op de mentoren bij het
cognitieve proces van de leerlingen, maar ook bij het
sociaal emotionele proces. Met meer tijd kunnen zij hun
mentoraat versterken.
Menukaart: faciliteiten en randvoorwaarden; schoolontwikkeling en
verbetercultuur.

Extra bijles: I n leerjaar 1 start een bijlesgroep een uur per week
gericht op de Nederlandse taal. De bijlesdocent is een
docent Nederlands en maakt in samenwerking met de
orthopedagoog een plan van aanpak voor deze groep
leerlingen.
Menukaart: meer onderwijs; uitbreiding onderwijs.
Volgen opleiding NT2: Om deze leerlingen via een bijlesgroep
optimaal te kunnen ondersteunen volgt een
werknemer de post HBO opleiding NT2 vanaf
februari 2022.  
Menukaart: effectievere inzet van onderwijs om kennis
en vaardigheden bij te spijkeren; technieken voor
begrijpend lezen.
Menukaart: faciliteiten en randvoorwaarden;
professionalisering die nodig is om gekozen interventies te
kunnen uitvoeren.
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4. Ondersteuning tijdens de les economie en rekenen in
het algemeen
Zoals eerder vermeld zijn er achterstanden op het gebied van
rekenen. Daarnaast heeft navraag bij vakdocenten ons geleerd dat
er ook behoefte is aan ondersteuning bij het vak economie.

3. Achterstanden exacte vakken leerjaar 3 en leerjaar 4  
Uit de gegevens van Magister en inventarisatie van de vakdocenten blijkt
een sterke daling tijdens de coronaperiode van de scores van de leerlingen
bij de vakken Nask en wiskunde in de leerjaren 3 en 4.  

Ondersteuning les en bijles: De instructeur zal tijdens de les
economie de docent ondersteunen
en waar nodig extra uitleg geven
aan kleine groepjes. We zullen de
instructeur vooral bij de derdejaars
inzetten, want deze klassen zitten
erg vol. Het betreft voor hen een
examenvak en op deze manier creëren
we meer lucht voor de leerling om
zich gedegen voor te bereiden in de
voorexamenklas. De instructeur zal
in de bovenbouw waar nodig ook nog
individuele bijles kunnen geven.
Menukaart: extra inzet personeel en
ondersteuning; instructeur.
Menukaart: meer onderwijs; uitbreiding onderwijs.

Extra uur nask en wi: U
 it ervaring en de cijfers weten we dat de leerlingen
uit leerjaar 3 kaderberoepsgerichte leerweg
veel moeite hebben met bepaalde onderdelen van
de verplichte vakken wiskunde en nask. De lessen
hebben dit jaar te lijden gehad onder corona en de
(gedeeltelijke) sluiting. We verwachten dat bepaalde
onderdelen van de vakken wiskunde en natuurkunde
voor de groep kaderleerlingen (die al anderhalf jaar
onderwijs tijdens corona volgen) nog lastiger wordt
om te volgen. Hierom hebben we besloten om bij
deze voorexamenklassen het eerste halve schooljaar
een extra uur nask in te plannen en het tweede
halve schooljaar een uur extra wiskunde. De lastige
onderwerpen worden in die periodes behandeld,
waardoor de leerling dan meer tijd krijgt de stof tot
zich te nemen en te oefenen.
Menukaart: meer onderwijs; uitbreiding onderwijs.

5. Via sport en cultuur de betrokkenheid en schoolprestaties
verbeteren
SintLucas is een vmbo-school met veel creatieve praktijkvakken.
Door corona hebben onze leerlingen veel contacturen van de
praktijkvakken gemist. Thuis is met alternatieve opdrachten gewerkt.
aangezien het immers ondoenlijk was om alle onderdelen van de
praktijkvakken thuis uit te voeren. Ook het sporten is vaak niet
doorgegaan. Clubs werden gesloten en onze gymsectie heeft met
individuele alternatieve opdrachten de lessen vorm gegeven.  
Onze leerlingen hebben deze activiteiten erg gemist en het extra
aanbieden van deze activiteiten (zeker gezien de herkomst van onze
school) zorgt ervoor dat het welbevinden van onze leerlingen en
daarmee ook de schoolprestaties van de leerlingen verbeteren.

Extra bijles nask en wi: V
 oor beide vakken hebben we bijlessen ingepland
in deze (moeilijke) leerjaren. De kaderleerlingen
kunnen in kleine groepjes (tien leerlingen) in
leerjaar 3 en 4 gebruik maken van bijles. In totaal
is twee uur bijles ingeroosterd, naast het reguliere
lesrooster. Dit betekent dat dus niet iedereen
bijles kan volgen, maar daar is ook geen behoefte
aan. Deelname aan de bijles gaat in overleg met
mentor, vakdocent, ouder(s) en leerling, en er zijn
duidelijke in- en uitstroomrichtlijnen op papier.
Ditzelfde principe geldt voor de gemengde leerweg.
Hier betreft het een uur bijles Nask en een uur
wiskunde.  
Menukaart: meer onderwijs; uitbreiding onderwijs.
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Extra uur kwt: I edere klas krijgt eenmaal per week, ztwee uur
keuzewerktijd (kwt) als extra activiteit op het rooster.
Tijdens deze uren mogen de leerlingen werken
aan creatieve opdrachten of meedoen met een
LO-activiteit. De uren worden begeleid door docenten
en instructeurs.
Menukaart: soc-emo en fysieke ontwikkeling leerling;
cultuureducatie en sportieve activiteiten.
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8. Ontwikkelen dashboard
We hebben graag continu een gedetailleerd beeld van hoe ons vmbo,
het team én onze leerlingen ervoor staan (op cognitief en sociaalemotioneel gebied). Hiervoor ontwikkelen we een dashboard met
daarin alle relevante stuurinfo. Hoe scherper de foto, hoe sterker de
analyse, hoe gefundeerder de interventies.

6. Versterken team
Voor ieder uur op het reguliere rooster hebben wij een schaduwroosteruur
ingezet. Wanneer er een docent uitvalt, wordt de les opgevangen door een
andere docent, zodat het uur onderwijs niet verloren gaat. Het team ervaart
de de schaduwroosteruren als werkdrukverhogend. In samenspraak met de
teamleden is besloten, een onderwijsassistent en docent in opleiding aan
te nemen die kunnen helpen in de klas en die mee kunnen draaien in het
schaduwrooster, zodat onze docenten wat verlicht worden.

Dashboard vmbo: In kaart brengen wat de gekozen (npo)
interventies opleveren en tijdig kunnen bijsturen
wanneer dit nodig is.
Menukaart: faciliteiten en randvoorwaarden; interventies
gericht op faciliteiten.

Extra inzet instructeur: D
 e onderwijsassistent wordt voor drie dagen per
week aangenomen.
Menukaart: extra inzet van personeel en ondersteuning;
onderwijsassistenten.
Menukaart: faciliteiten en randvoorwaarden; interventies gericht op
faciliteiten.
7. Versterken mentoraat door loopbaanoriëntatie (LOB) training
De rol van de mentor is van grote relevantie bij het begeleiden van onze
leerlingen. Steeds meer wordt er van hen verwacht dat zij de leerlingen
begeleiden in hun functioneren ten opzichte van de gestelde (leer)
doelen. Daarbij kan het gaan om het resultaat van de activiteit, de weg
ernaartoe (het proces), de omgang van de leerling met het leerproces,
de zelfredzaamheid of om de leerling zelf. Het voeren van goede
loopbaanreflectiegesprekken en constructief geven van feedback helpt onze
leerlingen de juiste aanpak te bepalen.
LOB-training: W
 e willen onze mentoren- en medewerkersbegeleiding
hierin professionaliseren door middel van een training.
Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te
kunnen uitvoeren, zoals coaching of gerichte trainingen (voor
al het personeel: leraren, ondersteuners en schoolleiders).
Menukaart: effectievere inzet van onderwijs om kennis en
vaardigheden bij te spijkeren; feedback.
Menukaart: faciliteiten en randvoorwaarden; interventies gericht op
faciliteiten.
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Bijlage 3
Verantwoording voortgang Kwaliteitsagenda voor jaarverslag 2021
A. Voortgang op ambities
Per speerpunt uit de Kwaliteitsagenda is een tabel opgenomen met daarin
per ambitie de uitgangspositie, effect 2020 en effect 2022 (conform de
Kwaliteitsagenda) en de huidige stand van zaken met daarbij eventueel een
verklaring van de afwijkingen.

Speerpunt: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

Ambitie: Trends, markt- en onderwijsontwikkelingen worden gesignaleerd en vertaald naar praktische toepassingen in het
onderwijs waardoor de student ’up-to-date’ wordt opgeleid.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken  

Verklaring afwijkingen  

Onderzoeksgroep
TWC25, met als
opdracht het ontwerp
op te leveren van het
toekomstbestendige en
wendbare curriculum,
is gestart.

Het ontwerp van het
toekomstbestendige
en wendbare
curriculum is
opgeleverd.

De ’trendwatch’ is
ingericht en vormt
onderdeel van de
jaarlijkse onderwijs-,
ontwikkelings- en
innovatiecyclus.

De onderzoeksgroep TWC25 heeft het onderzoek naar trends
en ontwikkelingen richting 2025 afgerond en het ontwerp
van een toekomstbestendig en wendbaar curriculum (met
de naam Libi) opgeleverd. Bij het onderzoek zijn actief
studenten, docenten en het bedrijfsleven betrokken.
Om ervaringen op te doen en te leren hoe we kunnen bewegen
richting de onderdelen van Libi heeft een aantal opleidingen
in het schooljaar 21/22 experimenten opgezet. Ook is het
afgelopen jaar in beeld gebracht waar in het kader van de
herziening van kwalificatiedossiers natuurlijke momenten
liggen om met onderdelen van Libi aan de slag te gaan.

Het voor alle richtingen
inrichten van ‘raden van
advies’ is met name door
coronacrisis niet gerealiseerd.
Deels door de druk op zowel
de onderwijsteams als
het bedrijfsleven om deze
crisis het hoofd te bieden,
deels omdat betekenisvol
commitment ook een
fysieke nabijheid vraagt.

Verder is er een expertisecentrum opgericht, met trendwatch als
een van de onderdelen. Hiervoor is een visie op trendwatching
geformuleerd, passend bij de (strategische) ontwikkelingen richting
toekomstbestendig onderwijs en een wendbare organisatie. Vanuit
deze visie is een trendwatchingsplan opgesteld. In schooljaar
21/22 ligt de nadruk op het bieden van ondersteuning aan
teams in verschillende methodieken voor trendonderzoek.
In het kader van onderzoek naar creativiteit is er een practoraat
gestart, gekoppeld aan het expertisecentrum. Tijdens de
Dutch Design Week in oktober 2021 heeft de practor haar
practorale rede De laatste makers uitgesproken.

De raden van advies
worden in de nieuwe
organisatiestructuur in de
nieuwe onderwijsclusters
onder gebracht.

Door @WORK stages & projecten wordt in samenwerking met
de stage- en projectverantwoordelijken van de opleidingen
een overzicht gecreëerd met preferente bedrijven. Dit
zijn bedrijven waar SintLucas een ’warme relatie’ mee wil
onderhouden voor stage, samenwerking en kennisdeling.
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Ambitie: meer kennis en gebruik van hedendaagse technologie in het onderwijs en het ontwikkelen van een technologische
‘mindset’ bij zowel studenten als medewerkers waardoor de student ’up-to-date’ wordt opgeleid.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

10% van de
studentenpopulatie maakt
kennis met een of meer
nieuwe technologieën,
zoals Augmented Reality,
Virtual Reality, Mixed
Reality, 3D-printing
en coding.

25% van de
studentenpopulatie
heeft kennisgemaakt
met een of meer
nieuwe technologieën,
zoals Augmented
Reality, Virtual
Reality, Mixed
Reality, 3D-printing
en coding.

75% van de
studentenpopulatie
heeft kennisgemaakt
met een of meer
nieuwe technologieën,
zoals Augmented
Reality, Virtual
Reality, Mixed
Reality, 3D-printing
en coding.

De inschatting is dat meer dan 50% van de studenten kennis heeft
gemaakt met nieuwe technologieën. Het exacte percentage is lastig te
geven, omdat het maar voor een deel ingebed is in het curriculum.  

Verklaring afwijkingen  

In het curriculum van de eerstejaars studenten van SintLucas is een
bezoek aan MU Eindhoven opgenomen. MU is een Hybrid Art House
waar onderzoek gedaan wordt naar de digitale cultuur, het creatieve
proces & (onderwijs)innovatie. Studenten maken zo kennis met de
nieuwste technologieën. In 2020 en 2021 hebben ruim 1.100 studenten
onder deskundige begeleiding een rondleiding bij MU gehad.  
Maar ook buiten het curriculum komt de student in aanraking met
nieuwe technologie, zoals tijdens de stage, tijdens S+activiteiten of
werken aan opdrachten in de digitale werkplaats van SintLucas.

Ambitie: naast een goede vak- of beroepsgerichte opleiding binnen het curriculum/onderwijs veel aandacht geven aan
creativiteitsontwikkeling, toekomstgerichte vaardigheden en ondernemendheid (waardoor de student op langere termijn
succesvol blijft).
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

Verklaring afwijkingen

De score op persoonlijke
ontwikkeling uit het
onderzoek Het echte
studiesucces 2018 is
2,5 en de score op
sociale en creatieve
competenties 2,6.

De score op
persoonlijke
ontwikkeling uit
het onderzoek Het
echte studiesucces is
minimaal 2,45 en de
score op sociale en
creatieve competenties
minimaal 2,6.

De score op
persoonlijke
ontwikkeling uit
het onderzoek Het
echte studiesucces is
minimaal 2,45 en de
score op sociale en
creatieve competenties
minimaal 2,6.

De scores op persoonlijke ontwikkeling uit het onderzoek
Het echte studiesucces 2021 is een 2,9 en de score op
sociale en creatieve competenties is ook een 2,9 en
daarmee is het beoogde effect 2022 behaald.

De scores in het onderzoek
Het echte studiesucces
worden niet meer gegeven
in een vierpunts schaal maar
met een cijfer van een tot
tien. De gemiddelde score
op persoonlijke ontwikkeling
is een 7,3 (omzetting naar
een vierpunts schaal geeft
een 2,9) en de gemiddelde
score op sociale en creatieve
competenties is een 7,2
(omzetting naar een vierpunts
schaal geeft een 2,9).

Het ontwikkelen van de leerlijnen van de fundamentals Creativity,
Entrepreneurship en Personality is afgerond. Bij de herziening
van kwalificatiedossiers wordt de praktische invulling van deze
leerlijnen meegenomen in de herziening van het curriculum.  
Door corona heeft de implementatie van de fundamentals
vertraging opgelopen. De fundamentals zijn uitgewerkt en
geïntroduceerd binnen SintLucas. Gewerkt wordt aan een kader/
richting voor de onderwijsteams en ondersteunend personeel.
De fundamentals worden nadrukkelijk een onderdeel van de
visie op het toekomstbestendige en wendbare onderwijs van
SintLucas in 2025. Docenten erkennen het belang en dragen de
uitgangspunten mee in de dagelijkse uitvoering van het onderwijs
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Speerpunt: Jongeren in een kwetsbare positie

Ambitie: het aantal VSV‘ers verminderen door het optimaliseren van de begeleiding van studenten met ondersteuningsvraag.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken  

Verklaring afwijkingen

VSV-cijfer niveau 4
schooljaar
2016-2017 = 2,77%

VSV-cijfer niveau 4
schooljaar
2018-2019 < 2,75%

VSV-cijfer niveau 4
schooljaar
2020-2021 < 2,75%

Het VSV-cijfer voor niveau 4 voor schooljaar 2019-2020 is 2,21%.
Het (voorlopige) VSV-cijfer voor schooljaar 2020-2021 is 3,16%.
Hoewel we iets onder het landelijke gemiddelde (3,18%) zitten, is
het wel een forse stijging in vergelijking met een jaar eerder.  

We vermoeden dat de
coronamaatregelen een
belangrijke rol spelen bij
het toegenomen aantal
VSV‘ers. We zien een toename
van het aantal studenten
dat is uitgevallen door een
verkeerde studiekeuze.
Doordat voorlichtings- en
intakeactiviteiten veelal
online moesten plaatsvinden,
horen we van de studenten
dat ze toch een minder
goed beeld van de opleiding
hebben gekregen. Hierdoor
kwamen de verwachtingen
van de student bij de gekozen
opleiding soms niet uit.

Ondanks dat alle ingezette verbetermaatregelen die sinds de start
van de Kwaliteitsagenda zijn ingezet, in 2020-2021 zijn voortgezet,
is het ons VSV-cijfer toch gestegen. Daarom gaan we nog actiever
het geoorloofde verzuim (ziekte) monitoren en daar actie op zetten.
En we zijn in gesprek met M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde
Leerling). Dit is een methodiek waarbij er een intensieve samenwerking
is tussen school, jeugdarts (GGD) en leerplicht, waarbij met name
de uitbreiding van het aantal uren voor verzuimgesprekken en de
advisering door de jeugdarts, het verschil moet gaan maken.
We hebben de verwachting dat het aantal VSV’ers weer zal gaan
dalen, omdat we dit schooljaar de open dagen weer fysiek konden
houden en ook alle lessen weer fysiek gegeven kunnen worden.

Uit onderzoek onder studenten
(Studentenraadpleging
2021) blijkt dat het volgen
van online onderwijs door
een groot aantal studenten
als pittig is ervaren en
bij een aantal studenten
heeft gezorgd voor mentale
problemen en daarbij kans
op uitval. Verder zien we een
toename in de wachttijd bij
de externe ondersteuning
(GGZ), waardoor studenten
met complexe problematiek
minder snel hulp krijgen
en er daardoor meer
kans is op VSV.

Bestuursverslag SintLucas 2021

89 van 104

Ambitie: het aantal VSV‘ers verminderen door het optimaliseren van de begeleiding van ongediplomeerde
uitvallers naar andere mbo-scholen.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken  

Verklaring afwijkingen

VSV-cijfer niveau 4
schooljaar
2016-2017 = 2,77%.

VSV-cijfer niveau 4
schooljaar
2018-2019 < 2,75%
- er worden
maatwerktrajecten
aangeboden d.m.v.
de Switchklas.

VSV-cijfer niveau
4 schooljaar
2020-2021 < 2,75%.

Het VSV-cijfer voor niveau 4 voor schooljaar 2019-2020 is 2,21%.
Het (voorlopige) VSV-cijfer voor schooljaar 2020-2021 is 3,16%.
Hoewel we iets onder het landelijke gemiddelde (3,18%) zitten, is
het wel een forse stijging in vergelijking met een jaar eerder.  

Zie verklaring bij de
vorige ambitie.

In 2019 zijn de twee mbo-decanen aangesteld en is de VSVcoördinator begonnen en deze zijn nog steeds actief.
In schooljaar 2020-2021 hebben 34 studenten gebruik
gemaakt van de maatwerktrajecten in de Switch-klas.  
Met ingang van schooljaar 2022-2023 gaat het decanaat van acht naar
tien dagdelen en de inzet van de Switchklas van 2,5 naar drie dagen.

Speerpunt: Gelijke kansen in het onderwijs

Ambitie: zorgen voor een goede aansluiting op het hbo.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken   

Verklaring afwijkingen

Aandeel van de hbostudenten dat, in het
onderzoek Het echte
studiesucces 2018, op
de vraag hoe zij de
aansluiting tussen hun
SintLucas-opleiding en
hun huidige opleiding
hebben ervaren, met
“redelijk” of “goed”
beantwoorden is 57%.

Aandeel van de hbostudenten dat, in het
onderzoek Het echte
studiesucces, op
de vraag hoe zij de
aansluiting tussen hun
SintLucas-opleiding en
hun huidige opleiding
hebben ervaren,
met “redelijk” of
“goed” beantwoorden
is > 60%.

Aandeel van de hbostudenten dat, in het
onderzoek Het echte
studiesucces, op
de vraag hoe zij de
aansluiting tussen hun
SintLucas-opleiding en
hun huidige opleiding
hebben ervaren,
met “redelijk” of
“goed” beantwoorden
is > 60%.

In het alumnionderzoek Het echte studiesucces geven onze alumni
op de vraag “Hoe tevreden ben je met de aansluiting tussen je
opleiding en de vervolgopleiding?” een gemiddelde score van 6,5.

De vraag in het onderzoek
Het echte studiesucces m.b.t.
aansluiting met het hbo is
aangepast. De vraag luidt nu:
“Hoe tevreden ben je met de
aansluiting tussen je opleiding
en de vervolgopleiding?”
Score is een cijfer tussen
een en tien. Wanneer we
de gemiddelde score van
6,5 uit het onderzoek van
2021 vergelijken met het
beoogde effect in 2022,
60% van de studenten
ervaart de aansluiting
als “redelijk” of “goed”,
gaan wij er vanuit dat het
beoogde effect is behaald.

Om de aansluiting verder te verbeteren, is in 2021 de effectiviteit
van de keuzedelen hbo-doorstroom geëvalueerd en zijn er
enkele nieuwe initiatieven ontwikkeld om de doorstroom
van SintLucas-studenten te bevorderen. Zo is er:  
- een Doorstroomcafé. Dit is een informele voorbereiding op
doorstuderen/ondernemen/ werken of een tussenjaar nemen;  
- een hbo-buddy-systeem opgezet, waarbij alumnistudenten informatie
geven aan onze studenten over het leven na SintLucas op een hbo;  
- wordt er een studiekeuze adviescentrum vormgegeven. Dit is een
plek waar alle vragen over studiekeuzes gebundeld worden.  
We gaan aan de slag met het verbeteren van de beschikbare data
van alumni, zodat de aansluiting met het hbo verbeterd wordt.  
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Ambitie: naast een goede vak- of beroepsgerichte opleiding binnen het curriculum/onderwijs veel aandacht geven aan
persoonlijke ontwikkeling en begeleiding (personality) waardoor de student op langere termijn succesvoller is op de
arbeidsmarkt of in het hbo.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

Verklaring afwijkingen

De score op persoonlijke
ontwikkeling uit het
onderzoek Het echte
studiesucces 2018 is 2,5.

De score op
persoonlijke
ontwikkeling uit
het onderzoek Het
echte studiesucces
is minimaal 2,45.

De score op
persoonlijke
ontwikkeling uit
het onderzoek Het
echte studiesucces
is minimaal 2,45.

De score op persoonlijke ontwikkeling uit het onderzoek
Het echte studiesucces 2021 is 2,9 en daarmee is
het beoogde effect voor 2022 behaald.
De ontwikkeling van de leerlijn van de fundamental Personality
is afgerond. Bij de herziening van kwalificatiedossiers
wordt de praktische invulling van deze leerlijnen
meegenomen in de herziening van het curriculum.

De scores in het onderzoek
Het echte studiesucces
worden niet meer gegeven
in een vierpunts schaal,
maar met een cijfer vaneen
tot tien. De gemiddelde
score op persoonlijke
ontwikkeling is een 7,3.
Omzetting naar een vierpunts
schaal geeft een 2,9.

Speerpunt: Excellentie

Ambitie: binnen het excellentie-programma streven we er naar dat alle studenten hun ambities kunnen waarmaken.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

S+activiteiten
10% van de
S+activiteiten is
door of samen met
studenten geïnitieerd.

Minimaal 30% van
de S+activiteiten is
door of samen met
studenten geïnitieerd.

Minimaal 50% van
de S+activiteiten is
door of samen met
studenten geïnitieerd.

S+activiteiten zijn weer opgestart.

A-levelprogramma
Hier is geen beeld van.
Dit wordt in een volgende
tevredenheidsonderzoek
bij studenten bevraagd.

De meerderheid van
de deelnemende
studenten ervaart
binnen het A-levelprogramma ruimte
voor zijn persoonlijke
ambities.

De meerderheid van
de deelnemende
studenten ervaart
binnen het A-levelprogramma ruimte
voor zijn persoonlijke
ambities.

We bieden de volgende A-levelprogramma’s aan:
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De studentenraad heeft betrokkenheid
getoond en gaat mee organiseren.

Bachelor Visual Communication
Bachelor 3D Design
VONK
Rethinking Plastic
Uit evaluaties (interviews en een enquête), gehouden bij de
A-levelprogramma's, blijkt dat de meerderheid van de studenten veel
ruimte heeft ervaren om aan hun eigen ambities invulling te geven.
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Verklaring afwijkingen  

Ambitie: het excellentieprogramma is geborgd binnen het reguliere onderwijsprogramma.

Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

Verklaring afwijkingen

Dit is nu nog een
mengvorm van
regulier onderwijs
en een project.

De organisatie,
coördinatie, (door)
ontwikkeling en
uitvoering van de
activiteiten binnen
het excellentieprogramma zijn
structureel belegd
en gefaciliteerd
(rooster, formatie
en huisvesting).

Het onderwijs in het
excellentieprogramma
wordt structureel
gemonitord en de
uitkomsten benut
t.b.v. doorontwikkeling van het
excellentieprogramma
én het reguliere
onderwijs
(onderdeel reguliere
kwaliteitscyclus).

Het beschrijven van rollen, taken en verantwoordelijkheden voor de
S+activiteiten is klaar, evenals het implementeren van deze rollen.
Bij A-levelprogramma’s is dit nog onvoldoende gerealiseerd.  

De coronacrisis heeft,
doordat de onderwijsteams
al hun handen vol hadden
om het reguliere onderwijs
doorgang te laten vinden,
gezorgd voor een stagnatie
in de doorontwikkeling van
het excellentie-programma.

We gaan excellentie integreren in ons
onderwijsvernieuwingsprogramma Libi.
In 2021 waren er vier A-levelprogramma’s.
Bij het A-levelprogramma’s VONK is een verkennend onderzoek
uitgevoerd: Wat werkt en waarom? De uitkomsten van dit
onderzoek worden gebruikt in de verdere ontwikkeling van
een toekomstbestendig en wendbaar curriculum (Libi).
Op het interne portaal van SintLucas is voor studenten
en medewerkers een informatiepagina ontwikkeld met
het actuele aanbod van het excellentieprogramma.
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Speerpunt: BPV

Ambitie: het optimaliseren van het BPV-proces, zodat de studenten meer tevreden zijn over de BPV.

Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

Verklaring afwijkingen  

Job-score 2018 cluster
’BPV’ is 54% (54%
is tevreden over de
stage bij SintLucas).

JOB-monitor 2020:
score cluster ’BPV’
minimaal 58% (dit
was het landelijke
gemiddelde op het
cluster ’BPV’ in de
JOB-monitor 2018).

JOB-monitor 2022:
score cluster ’BPV’
minimaal 60%.

In de JOB-monitor 2020 was 39% van onze studenten tevreden
over de stage (score cluster ’BPV’). Hiermee is de gestelde
norm van minimaal 58% niet gehaald. Maar het doel om
minimaal gelijk te score met het landelijk gemiddelde is wel
gehaald (39% t.o.v. het landelijk gemiddelde van 36%).  

Dat zowel onze score als
de landelijk score veel
lager is uitgevallen, kan
te maken hebben:
 met de nieuwe vragen
in de JOB-monitor. Zoals
JOB zelf aangeeft, kan
daardoor het oordeel niet
eerlijk worden vergeleken
met de resultaten van
voorgaande jaren
 met de invloed van de
coronacrisis. De moeilijke
omstandigheden en de extra
moeite die de student en
de school hebben moeten
doen om stageplaatsen te
vinden, kan effect hebben
gehad op de tevredenheidscijfers in de JOB.

De volgende maatregelen zijn genomen om de
brede stagevoorlichting te verbeteren:
 bij een aantal teams is begonnen met het
verzorgen van sollicitatietrainingen. De komende
jaren wordt dit SintLucas-breed uitgezet;
 er is een handleiding voor studenten gemaakt over
het zoeken van een stageplaats in coronatijd;
 er is handleiding voor praktijkopleiders gemaakt met
instructies hoe te begeleiden in een hybride omgeving.
En maatregelen voor de komende jaren om de stagevoorlichting
te verbeteren, zijn het inzetten van terugkomdagen en van
filmpjes gemaakt van studenten tijdens hun stage.
Het interne BPV-proces is verbeterd, doordat de lijnen tussen de
verschillende stagebetrokkenen zijn verkort. Ook is er een stappenplan
gemaakt met een overzicht van taken en rollen binnen het BPV-proces.
Het effect voor de student was dat er, bij verlies van de stageplaats,
snel vanuit school een alternatief geregeld kon worden. Alle studenten
van SintLucas hebben in de coronatijd een stageplaats gevonden.
Verder is op het interne portaal een informatiepagina
ontwikkeld waarop, per opleiding, alle informatie en
benodigde documenten te vinden zijn voor de studenten en
de medewerkers. Ook is er door de examencommissie een
pagina ontwikkeld m.b.t. examinering in de praktijk.
Daarnaast biedt SintLucas via On Stage een gratis online
training beoordelen aan voor de praktijkopleiders die
betrokken zijn bij de examinering in de praktijk.
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Ambitie: het optimaliseren van het relatiebeheer met de BPV-bedrijven zodat de matching tussen student
en bedrijf verbetert.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

Verklaring afwijkingen  

JOB-score 2018 cluster
’BPV’ is 54% (54%
is tevreden over de
stage bij SintLucas).

JOB-monitor 2020:
score cluster ’BPV’
minimaal 58% (dit
was het landelijke
gemiddelde op het
cluster ’BPV’ in de
JOB-monitor 2018).

JOB-monitor 2022:
score cluster ’BPV’
minimaal 60%.

In de JOB-monitor 2020 was 39% van onze studenten tevreden
over de stage (score cluster ’BPV’). Hiermee is de gestelde
norm van minimaal 58% niet gehaald. Maar het doel om
minimaal gelijk te score met het landelijk gemiddelde is wel
gehaald (39% t.o.v. het landelijk gemiddelde van 36%).  

Zie verklaring bij de
vorige ambitie.

De centrale aansturing vanuit @WORK stages is effectief
gebleken in het snel schakelen m.b.t. informatievoorziening en
het ontwikkelen en organiseren van stagealternatieven en extra
stagecapaciteit. Hierdoor hebben alle studenten van SintLucas
in 2020, ondanks de coronacrisis, een stageplaats gevonden.
Verder zijn de volgende maatregelen doorgevoerd:
 er gaan minder verschillende betrokkenen naar de bedrijven;  
 @WORK stage heeft een CRM-systeem opgezet met stage-bedrijven;
 On Stage is beter ingericht en  
 studenten worden tijdig geïnformeerd over
de mogelijke stageplaatsen.  
Bedrijven geven aan dat SintLucas het contact goed heeft
onderhouden in coronatijd. Extra communicatie, mailings
met informatie van het RIVM en een handleiding voor online
werken in de stage hebben hieraan bijgedragen.

Bestuursverslag SintLucas 2021

94 van 104

Speerpunt: Teamontwikkeling

Ambitie: bij SintLucas werken zichzelf organiserende teams die zich eigenaar voelen van de kwaliteit van het
onderwijs dat zij geven en waarbij medewerkers ingezet worden op persoonlijke kracht en kwaliteiten.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

•o
 ngeveer 1/3 van alle
medewerkers heeft
de afgelopen vier
jaar minimaal een
gesprek gevoerd in
het kader van hun
eigen ontwikkeling
• er zijn geen
teamplannen.

•a
 lle medewerkers
hebben
minimaal een
ontwikkelgesprek
gevoerd binnen het
team (in een periode
van twee jaar)
•a
 lle teams hebben
een concreet
teamplan incl.
scholing opgesteld
dat is afgeleid van
het strategisch
kader
• teamplannen
dienen als input
voor de begroting
• managementinformatie en de
voortgang van
de teamplannen
worden per
trimester besproken
met de teamleiding
en op basis daarvan
bijgesteld.

• teams werken als
zelforganiserende
teams en signaleren
zelf een behoefte aan
ondersteuning door
directie of andere
bestuurlijke organen
• het voorbereiden
en opstellen van
een teamplan,
het voeren van
ontwikkelgesprekken,
het vervolg daarop
en het opstellen van
de inzetplanning
maken onderdeel uit
van de jaarcyclus.
Deze wordt door het
team zelf beheerd en
tijdig uitgevoerd.

Met alle medewerkers zijn de afgelopen twee jaar
minimaal twee ontwikkelgesprekken gevoerd. Daarvoor
is elk team voorzien van ontwikkelinstrumenten.
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Uit een eigen onderzoek onder medewerkers blijkt dat
deze ontwikkelgesprekken goed worden gewaardeerd. De
OR is wel van mening dat er in de praktijk nog meer uit het
model van ontwikkelgesprekken gehaald kan worden.
Alle teams hebben het afgelopen jaar een teamplan gemaakt
volgens de A3-systematiek. In deze teamplannen ontbreekt nog
wel een paragraaf met scholing dat is afgeleid van het strategisch
kader. En ook dienen de teamplannen nog niet als input voor de
begroting. De OR geeft aan dat de teamplannen op verschillende,
uiteenlopende manieren geïmplementeerd zijn in de teams.  
De voortgang van de teamplannen zijn per trimester besproken
met de teamleiding en op basis daarvan bijgesteld.
Alle onderwijsteamcoördinatoren en managers
hebben een leiderschapstraining gevolgd.
De medewerkerstevredenheid wordt jaarlijks gemeten.
Het ene jaar met het landelijk MTO-onderzoek (Effectory),
het andere jaar met een eigen onderzoek.
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Verklaring afwijkingen  

Speerpunt: Macrodoelmatigheid (gezamenlijke verantwoording vanuit Kennispact Brabant)

Ambitie: zorgen voor optimale doelmatigheid, arbeidsmarktrelevantie en toegankelijkheid van het onderwijsaanbod
voor jongeren binnen Brabant.
Uitgangspositie
Het opleidingsaanbod
is voor een aantal
opleidingen
Brabant-breed
gezien versnipperd
en onvoldoende
afgestemd op
de vraag in de
verschillende
arbeidsmarktregio’s,
zowel kwantitatief
als kwalitatief.
Verder blijkt uit de
analyses dat niet
alle opleidingen die
in Brabant worden
aangeboden,
vallen binnen de
gehanteerde grensen streefwaarden.
Daarnaast is, gezien
de te verwachte
daling van het aantal
initiële studenten,
het niet doelmatig
om opleidingen op
diverse plekken
in Brabant aan
te bieden.

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken
De informatie over de mate waarin opleidingen aansluiten
op de arbeidsmarkt is beschikbaar en wordt gebruikt
ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg.  
Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg zijn alle “voornemens
aan te vragen en te stoppen opleidingen” in beeld gebracht
en afgezet tegen het bestaande aanbod. Dit overzicht is
met de werkgroep Macrodoelmatigheid voor besproken
en vervolgens aan de bestuurders teruggekoppeld.  

Er is structureel
betrouwbare en valide
informatie beschikbaar
over de mate waarin
de alle opleidingen in
Brabant aansluiten
op de arbeidsmarkt.
Deze informatie moet
verbeterd worden.

Er is structureel betrouwbare
en valide informatie
beschikbaar over de mate
waarin alle opleidingen
in Brabant aansluiten
op de arbeidsmarkt.
Deze informatie moet
verbeterd worden.

•d
 e handelingscyclus
is geëvalueerd
en bijgesteld
•e
 r is een definitieve
handelingscyclus en
procesbeschrijving
beschikbaar

•k
 ennis delen met de
diverse onderwijsteams
over het verbeteren van
de aansluiting met het
werkveld. Dit bij minimaal
vijf opleidingen waarbij
de aansluiting matig is.

Met behulp van de toolkit van SBB is naar opleidingen Sport
en bewegen en opleidingen Podium- en evenemententechniek,
Mediavormgever en AV-productie gekeken. Verder is gebruik gemaakt
van de landelijke cijfers die uit diverse bronnen beschikbaar zijn.
Uit het onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie zijn gesprekken
gevoerd met betrokken onderwijsdirecteuren van de verschillende
scholen. In deze gesprekken is besloten samen op te trekken en te
kijken naar wat nodig is om de opleidingen beter te laten aansluiten.

De commissie
heeft op verzoek
een of meerdere
individuele scholen
en in opdracht van de
Brabantse besturen
een onderzoek en
bijbehorend advies
uitgewerkt.

•c
 ommissie structureel
ingebed in het
Brabantse mbo.
• proces- en handelingscyclus
zijn vastgesteld voor
drie jaar en worden
geëvalueerd na drie jaar.
• onderhoud en beheer van
BRAM (Brabantse
arbeidsmarktmonitor) is
belegd en geborgd binnen
het Brabantse mbo.

Al eerder is afgesproken af te zien van een Brabantse
commissie macrodoelmatigheid en i.p.v. deze commissie te
werken met de Werkgroep macrodoelmatigheid. De Werkgroep
macrodoelmatigheid heeft op verzoek van de Kennispactbestuurders een advies uitgewerkt voor de opleidingen
Sport en bewegen en Podium-evenemententechniek.   
Resultaat: de betrokken opleidingsdirecteuren van deze
opleidingen hebben in gezamenlijk overleg afgesproken eventuele
vormen van samenwerking en/of verbetering van het onderwijs
te onderzoeken. Voor de opleidingen PET/AV/MV wordt een
zogenaamd werkatelier opgestart t.b.v. een onderzoek naar
waar het beroep in de toekomst aan moet voldoen.  

Het Brabantse
besturenoverleg heeft
de twee uitgebrachte
adviezen besproken
en de overgenomen
adviezen uitgevoerd.

Het Brabantse
besturenoverleg heeft
de twee uitgebrachte
adviezen besproken
en de overgenomen
adviezen uitgevoerd.

Voor het bestuurlijk overleg van januari 2021 is door de
Werkgroep macrodoelmatigheid de lijst met voorgenomen te
starten/te stoppen opleidingen ingebracht en besproken. De
werkgroep heeft al gesignaleerde knelpunten teruggekoppeld
aan de eigen bestuurders. Tijdens het bestuurlijk overleg zijn
de knelpunten verder besproken en zijn vervolgafspraken
gemaakt om deze op bestuurlijk niveau op te lossen.   
Resultaat:
In het bestuurlijk overleg zijn twee ’knelpunten’ gesignaleerd die in
bilaterale bestuurlijke overleggen zijn opgelost. Overige afspraken
die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg betroffen afspraken tot
samenwerking. O.a. een toekomstvisie ontwikkelen over Brabant-brede
afspraken rondom volumeregeling opleidingen Sport en bewegen.   
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Resultaat:  
In de werkgroep zijn eventuele knelpunten gesignaleerd.
Betreffende scholen hebben vooraf het Brabantsbestuurdersoverleg
hierover onderling overleg gehad.
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Het voornemen om
BRAM (het Brabants
arbeidsmarktmodel) verder te
ontwikkelen wordt niet meer
uitgewerkt. Voornamelijk
omdat er gekozen is voor de
samenwerking met SBB die
landelijke cijfers uit diverse
bronnen beschikbaar maakt
m.b.t. arbeidsmarktrelevantie
van opleidingen. Samen
met de toolkit levert dat
voldoende informatie op.

Deel 1.

Speerpunt: Leven lang ontwikkelen (gezamenlijke verantwoording vanuit Kennispact Brabant)

Ambitie: komen tot de uitwerking van een opleidingsinfrastructuur waar mbo-instellingen in het kader van
duurzame inzetbaarheid bij en met bedrijven en instellingen een dekkend en gebalanceerd aanbod van op-, bij- en
omscholingstrajecten aanbieden.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

Verklaring afwijkingen

Instellingen in Brabant
hebben te weinig
synergie op het aanbod
LLO. Hierdoor ontstaat
versnippering van het
aanbod en onduidelijkheid
voor onze stakeholders.
Daarnaast is ons aanbod
verschillend van kwaliteit
en leren we niet van
elkaar. Dit is weinig
effectief en efficiënt,
en maakt dat bij onze
stakeholders verwarring
ontstaat over kennis en
expertise per instelling.

•e
 r is een
regievoerder voor
de implementatie
van het scenario
aangesteld
•e
 r ligt een
meerjarenimplementatieplan

Duurzame
samenwerkingsvorm
LLO is ingevoerd.

Het digitale platform van Brabant Leert is het centrale punt
waar het aanbod van de deelnemende mbo-instellingen
te vinden is. Daarnaast is dat aanbod ook zichtbaar op de
reguliere sites van de deelnemende mbo-instellingen.  

Het oorspronkelijke idee
van het Whitelabel is
gerealiseerd door middel van
het platform Brabant Leert,
www.brabantleert.nl

Voor de activiteiten met betrekking tot de realisatie en
implementatie van Brabant Leert (Whitelabel) is een projectleider
aangetrokken. Deze werkt nauw samen met de projectleider
LLO binnen Kennispact MBO Brabant en de werkgroep LLO.
2021 stond vooral in het teken van de aanvraag en implementatie
van de subsidie NL leert door-sectoraal maatwerk. Een belangrijk
vliegwiel wat er toe bijgedragen heeft om een versnelling te
realiseren in het gezamenlijk in de etalage zetten van het LLOaanbod, het gezamenlijk bereiken van de LLO-doelgroep en het
gezamenlijk uitvoeren van opleidingstrajecten in Brabant.
In 2021 heeft de werkgroep LLO de samenwerking
geïntensiveerd en komt iedere twee weken bijeen. De inzet,
daadkracht en energie van de leden uit de werkgroep hebben
er toe geleid dat er een arbeidsmarktrelevant aanbod is
en dat er in 2021 bijna 800 inschrijvingen waren.

•e
 r wordt een eerste
pilot met het nieuwe
acquisitiemodel
uitgevoerd onder
regievoering van de
regievoerder LLO
•e
 r heeft een
evaluatie
plaatsgevonden van
een eerste pilot
acquisitiemodel
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•e
 r is vormgegeven
aan de White
Label-constructie
•e
 erste aanzet visie
ontwikkeling LLO
Brabantse mboinstellingen, in
samenwerking met
het bedrijfsleven

De infrastructuur (Brabant Leert.nl) is gerealiseerd, het
netwerk (arbeidsmarktregio’s, VNO-NCW) is tot stand gebracht,
we hebben een goed werkend samenwerkingsverband en
de eerste resultaten/opbrengsten van NL Leert Door zijn
zichtbaar. Hiermee is er een verdere doorontwikkeling van
LLO in Brabant en de verschillende arbeidsmarktregio’s waar
de individuele mbo-instellingen actief zijn, gerealiseerd.  
Nog niet eerder hebben wij als mbo-instellingen zo nauw de
samenwerking met elkaar opgezocht rondom het thema LLO. Dit was
al langer het idee maar door corona is dit enorm versneld en dus kent
het virus ook voordelen en heeft de samenwerking een gezamenlijke
LLO-aanbod opgeleverd (80 cursussen voor de LLO-doelgroep)
waar inmiddels al 800 Brabanders aan hebben deelgenomen.
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Deel 2.

Speerpunt: Leven lang ontwikkelen (gezamenlijke verantwoording vanuit Kennispact Brabant)

Ambitie: komen tot de uitwerking van een opleidingsinfrastructuur waar mbo-instellingen in het kader van
duurzame inzetbaarheid bij en met bedrijven en instellingen een dekkend en gebalanceerd aanbod van op-, bij- en
omscholingstrajecten aanbieden.
Uitgangspositie

Effect 2020

Effect 2022

Stand van zaken

Instellingen in Brabant
hebben te weinig
synergie op het
aanbod LLO. Hierdoor
ontstaat versnippering
van het aanbod en
onduidelijkheid voor
onze stakeholders.
Daarnaast is ons aanbod
verschillend van kwaliteit
en leren we niet van
elkaar. Dit is weinig
effectief en efficiënt,
en maakt dat bij onze
stakeholders verwarring
ontstaat over kennis en
expertise per instelling.

•d
 e adviesgroep
LLO heeft op
eigen initiatief een
voorstel voor nieuw
aanbod gedaan
•d
 e adviesgroep
LLO heeft in
opdracht van de
Brabantse besturen
geadviseerd
over een aanbod
de komende
twee jaren
•h
 et Brabants
Bestuurlijk Overleg
heeft de twee
uitgebrachte
adviezen besproken
en de overgenomen
adviezen uitgevoerd

•d
 e adviesgroep
LLO heeft op
eigen initiatief een
voorstel voor nieuw
aanbod gedaan
•d
 e adviesgroep
LLO heeft in
opdracht van de
Brabantse besturen
geadviseerd over
een aanbod voor
de komende
twee jaren
•h
 et Brabants
Bestuurlijk Overleg
heeft de twee
uitgebrachte
adviezen besproken
en de overgenomen
adviezen uitgevoerd

Het aanbod is samen met interne stakeholders (leden werkgroep
LLO van de aangesloten mbo-instellingen) en externe stakeholders
vastgesteld. Daarnaast zijn er, via de provincie, afspraken gemaakt
met de verschillende arbeidsmarktregio’s en de leerwerkloketten in die
regio’s. De individuele scholen kunnen in hun eigen regio de scholing
uitvoeren en daarbij gebruik maken van het gezamenlijk ontwikkelde
aanbod. Er staan negentig opleidingen in het dashboard (waarvan er
49 open staan als gratis aanbod voor individuen) van het Kennispact
MBO Brabant op het digitale platform. Het aanbod is verdeeld over
de volgende sectoren en wisselend gedurende de periode:  
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Z
 org en welzijn  
G
 roen  
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 ouw en Infra  
T
 echniek  
L
 ogistiek  
I T  
H
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O
 verige opleidingen  

Een consortium van VNO-NCW Brabant-Zeeland (hoofdaanvrager), FNV,
Provincie Noord-Brabant, Edubookers en een zestal Brabantse mboinstellingen (Curio, Yuverta (oud-Helicon), Summa, Onderwijsgroep
Tilburg, ROC de Leijgraaf, ROC Ter Aa) heeft een aanvraag gedaan en
een toekenning gekregen vanuit de tijdelijke subsidieregeling NL leert
door met sectoraal maatwerk van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van € 5 miljoen. Doelstelling van het consortium is
om tot en met 1 september 2022 in totaal 2.000 ontwikkeladviezen,
1.000 begeleidingsactiviteiten en minimaal 3.800 succesvol afgeronde
scholingstrajecten te realiseren via Brabantleert.nl. Voor het Kennispact
MBO Brabant betekent dit minimaal 1.158 scholingstrajecten (60%).
De samenwerking is uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst
en is goed gekeurd door het Brabants Bestuurlijk Overleg.
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B. Betrokkenheid studenten en docenten bij de voortgang
Omdat de Kwaliteitsagenda een onderdeel is van het totale
(strategisch) beleid, wordt in de formele overleggen met de
ondernemingsraad en de studentenraad niet specifiek over de
voortgang van de Kwaliteitsagenda gesproken, maar gaat het
meer over de voortgang van het totale beleid van SintLucas,
over de kwaliteit van het onderwijs en de plannen die SintLucas
heeft. Ook zijn er regelmatig meer informele contacten met
studenten en docenten in rondde-tafel-gesprekken. Verder wordt de
tevredenheid van de stakeholders over de kwaliteit van het onderwijs
en de uitvoering van het beleid jaarlijks gemeten in diverse
tevredenheidsonderzoeken.
Daarnaast vinden veel activiteiten uit deze Kwaliteitsagenda
plaats door middel van onderwijsprojecten. Binnen deze projecten
participeren altijd docenten. Verder zijn er vernieuwingsprojecten
opgestart, waarin zowel studenten als bedrijfsleven participeren.
C. Verantwoording op hoofdlijnen inzet van middelen
SintLucas gebruikt de Kwaliteitsagenda als uitvoeringsagenda van
de strategische koers. Hierdoor is het niet altijd duidelijk welke
activiteiten uit de extra middelen van het investeringsbudget voor
de kwaliteitsafspraken gefinancierd moeten worden en welke uit de
reguliere bekostiging. Daarom is het lastig om op het niveau van
activiteiten de uitgaven vanuit de kwaliteitsgelden inzichtelijk te
maken. Dit inzicht hebben we wel op het niveau van de speerpunten
en ambities.
We zien dat er voor 2019 t/m 2021 enkele verschuivingen zijn in
de oorspronkelijke toedeling van de middelen die relevant kunnen
zijn voor de doelbereiking. We zien vooral bij de ambitie Het aantal
vsv’ers verminderen door het optimaliseren van de begeleiding van
studenten met ondersteuningsvraag een grote afwijking tussen wat
begroot was aan inzet van middelen en wat er daadwerkelijk ingezet
is. Deze afwijking heeft te maken dat er meer inzet is geweest van
de orthopedagoog en dat er een correctie is toegepast op een fout in
de begroting bij de inzet van de ondersteuningscoach.
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In het volgende overzicht de inzet van middelen in 2019 t/m 2021 t.o.v.
de begrote middelen 2019 t/m 2021 op het niveau van de speerpunten/
ambities (bedragen X € 1.000):
Speerpunt

Ambities

Begroot

Onderwijs dat voorbereidt op de
arbeidsmarkt van de toekomst

Trends, markt en onderwijsontwikkelingen worden gesignaleerd en vertaald naar praktische
toepassingen in het onderwijs waardoor de student ’up-to-date’ wordt opgeleid.

Werkelijk

1.506

1.433

Meer kennis en gebruik van hedendaagse technologie in het onderwijs en het ontwikkelen van een technologische
‘mindset’ bij zowel studenten als medewerkers, waardoor de student ’up-to-date’ wordt opgeleid.

547

341

Naast een goede vak- of beroepsgerichte opleiding binnen het curriculum/ onderwijs veel aandacht
geven aan creativiteitsontwikkeling (creativity), toekomstgerichte vaardigheden (personality) en
ondernemendheid (entrepreneurship) waardoor de student op langere termijn succesvol blijft.

342

537

Het aantal VSV’ers verminderen door het optimaliseren van de
begeleiding van studenten met ondersteuningsvraag.

731

1.315

Het aantal VSV’ers verminderen door het optimaliseren van de begeleiding
van ongediplomeerde uitvallers naar andere mbo-scholen.

546

534

Zorgen voor een goede aansluiting op het hbo.

105

131

64

52

3.841

4.342

Binnen het excellentieprogramma streven we ernaar dat alle studenten hun ambities kunnen waarmaken.

679

670

Het excellentieprogramma is geborgd binnen het reguliere onderwijsprogramma.

239

181

Het optimaliseren van het BPV-proces, zodat de studenten meer tevreden zijn over de BPV.

578

557

Het optimaliseren van het relatiebeheer met de BPV-bedrijven, zodat
de matching tussen student en bedrijf verbetert.

432

429

Teamontwikkeling

Bij SintLucas werken zichzelf organiserende teams die zich eigenaar voelen van de kwaliteit van het
onderwijs dat zij geven en waarbij medewerkers ingezet worden op persoonlijke kracht en kwaliteiten.

544

713

Macrodoelmatigheid

Zorgen voor optimale doelmatigheid, arbeidsmarktrelevantie en toegankelijkheid
van het onderwijsaanbod voor jongeren binnen Brabant

64

48

Leven lang ontwikkelen

Komen tot de uitwerking van een opleidingsinfrastructuur waar mbo-instellingen in het
kader van duurzame inzetbaarheid bij en met bedrijven en instellingen een dekkend
en gebalanceerd aanbod van op-,bij- en omscholingstrajecten aanbieden.

23

41

6.445

6.982

Jongeren in een kwetsbare positie

Gelijke kansen in het onderwijs

Naast een goede vak- of beroepsgerichte opleiding binnen het curriculum/ onderwijs, veel
aandacht geven aan persoonlijke ontwikkeling en begeleiding (personality), waardoor de
student op langere termijn succesvoller is op de arbeidsmarkt of in het hbo.
Subtotaal
Excellentie

Bpv

Totale investering
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