
Beloftes en speerpunten

In 2020;

• hebben we onderzocht hoe 
we ons onderwijsportfolio 
verder willen ontwikkelen op 
het raakvlak van disciplines 

In 2022; 

• hebben we ons 
onderwijsportfolio verder 
ontwikkeld op het raakvlak 
van disciplines of nieuwe 
beroepen, aansluitend bij de 
ontwikkelingen in de regio 
(EBU)

• hebben we een flexibel 
curriculum ontwikkeld dat 
expliciet meerwaarde heeft 
voor de arbeidsmarkt

Flexibel Onderwijs
In 2020 is er één opleiding flexibel/modulair ingericht (ook toegankelijk voor de 
studenten van andere opleidingen).  

• Vrijwel alle onderwijsteams zijn bezig met een vorm van flexibilisering van 
het onderwijs

• FlexLab heeft advies uitgebracht over welke gezamenlijke afspraken nodig 
zijn om Flexibel Onderwijs mogelijk te maken

• Adviezen zijn onder andere vertaald naar noodzakelijke aanpassingen in de 
processen en systemen

Nieuwe opleidingen, nieuwe beroepen en cross-overs
In 2020 is er één nieuwe opleiding gericht op nieuwe beroepen en zijn er 2 
cross-over opleidingen gerealiseerd.

• Cross-over opleidingen: Servicemedewerker, Human Technology, Smart 
Building en Business Support 

• Gezondheid en Vitaliteit:  
- RIF-aanvraag voorbereid op het thema Gezond Stedelijk leven met  
 externe partners 
- Mobiel en fysiek vitaliteitslab 
- Ontfocusruimte voor docenten 
- Bijdrage aan gebiedsontwikkeling de Hoef en Maarschalkerweerd  
- Project Wijkkijk (ouderenzorg in de wijk)

• Evenementen:  
- Voorbereidingen nieuwe opleiding eventmanager  
- Kookwedstrijd om aandacht te vragen voor personeelstekort in de  
 horeca (HTC) 
- Dag van de leermeester en champagnereis (HTC) 
- Pop-up store in Kanaleneiland (B&A) 
- Dragons Den (B&A) 
- Dinershow en voorbereidingen Tour du ALS (Creative) 
- Organisatie Theaterroute (Creative)

Verwacht effect: er is een cross-over onderwijsaanbod op het
gebied van techniek/gezondheid/ICT en rond zorg/ sport/welzijn
(vitaliteit/positieve gezondheid) aansluitend bij de regionale agenda (EBU). 

• Het cross-over aanbod is gerealiseerd op het gebied van Gezondheid 
en Vitaliteit en Evenementen en wordt continu doorontwikkeld. Dit 
blijkt uit cross-over opleidingen en intensieve samenwerking tussen 
verschillende colleges op het raakvlak van disciplines  

• Het cross-over aanbod en de samenwerking tussen de colleges 
binnen de Tech Campus en Campus Amersfoort worden beschreven 
bij de belofte ‘Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen 
met de beroepspraktijk’

We werken met een flexibel 
portfolio om aan te sluiten 
bij de veranderende 
arbeidsmarkt.

Realisatie Midterm review 2021 Merkbaar en meetbaar effect 2021

Realisatie komt overeen met 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect komt overeen 
met doelstelling KA

Realisatie loopt achter bij 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect blijft achter bij 
doelstelling KA

Geen merkbaar/meetbaar effect 
opgenomen in KA, geen vergelijking 
mogelijk

Nog te weinig cijfers beschikbaar 
voor vaststellen meetbaar/merkbaar 
effect

Legenda

Realisatie wijkt af van doelstelling 
door gewijzigd beleid/nieuwe 
inzichten
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